
Tizennyolcadik alkalom-
mal rendezik meg a Csabai 
Farsangot Békéscsabán. 
A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ rendezvényso-
rozata február 3-án indult, 
és február 29-éig különbö-
ző programokkal várja a 
közönséget.

Forczek Győző, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese elmond-
ta: ez a legintenzívebb far-
sangi programsorozatuk, 
több rendezvénnyel is ké-
szültek.

– Február 3-án indult a 
Csabai Farsang a Tradi-

cionális és modern masz-
kok világa című kiállítással, 
és bár a  farsangi időszak 
hamvazószerdán, február 
26-án zárul, nálunk a ren-
dezvények kicsit kitolódnak. 
Egyrészt a február 29-ei 
zárókoncert miatt – amely 
Péter Szabó Szilvia fellépé-
se lesz –, másrészt pedig a 
28-ai diákönkormányzati bál 
miatt. Úgy gondoltuk, ez a 
két esemény megérdemli, 
hogy a farsangi programba 
beemeljük Farsangi ráadás 
címmel. Tizenkét esemény-
re várjuk a látogatókat eb-
ben az időszakban, ami heti 
három programot jelent. A 
kínálatban szerepelnek kon-
certek, mind komolyzenei, 
mind pedig könnyűzenei vo-
natkozásban, de a gyermek-
programok és a hagyomány-
őrzés is kiemelt szerepet 
kapnak. A legnagyobb néző-

számot vonzó eseményünk 
előreláthatólag a február 
26-ai Balázs Fecó-koncert 
lesz, reményeink szerint 900 
fős közönséggel – ecsetelte 
Forczek Győző.

Opauszki Zoltán környe-
zetvédelmi és turisztikai 
ügyekért felelős tanácsnok a 
tájékoztatón elmondta, hogy 
fontos célkitűzésük a követ-
kező időszakban a turisták 
bevonzása a városba. 

– Folyamatban van szá-
mos olyan beruházásunk, 
amely az attrakciófejlesztést 
szolgálja. Ha arra is vissza-
tekintünk, hogy az elmúlt 
tíz évben milyen mértékben 
változott meg a város képe, 
mennyivel lett vonzóbb, ak-
kor látjuk: egyértelműen 
feladatunk, kötelességünk, 
hogy a város marketingjé-
ben is lépjünk előre. Ennek 
érdekében keressük és fo-

kozzuk az együttműködést 
azon szereplők között, akik 
a város kulturális és gaszt-
ronómiai értékeinek meg-
ismertetésében jelentős 
szerepet játszanak. Erre 
jó példa a Csabai Farsang 
programsorozat is – fogal-
mazott a tanácsnok.

Opauszki Zoltán hozzá-
tette: a február 21–23-ai 
hétvége a Tor(k)os hétvége 

nevet kapta. Idén először, 
olyan komplex turisztikai 
csomagot kínálnak ezeken 
a napokon, ami a turisták 
számára is vonzó lehet. 
Lesz például zenés disznó-
vágás-bemutató, a város 
nevezetességeit bemutató 
Harruckern-túra és télűző 
maskarás felvonulás is az 
Élővíz-csatornán.

Gyemendi Réka
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Csabai Mérleg
Naponta friss hírek Békéscsabáról

 a behir.hu weboldalon
Naponta 19.00 órától híradó

helyi hírekkel a 7.Tv-n

Kerékpárosbarát Település Közel egymilliárd forintból újul meg a városi sportcsarnok

A kiemelt hétvégén, február 21–23-án Tor(k)os hétvégével várják a szórakozni vágyókat

Megkaptuk a címet MVP-forrásból korszerűsítik az épületet

Ráadással is megtoldják a Csabai Farsang programsorozatát

Tizenegyedik alkalommal 
hirdette meg 2019-ben 
az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium a 
Kerékpárosbarát Telepü-
lés pályázatot. Békéscsa-
ba ismételten elnyerte ezt 
a megtisztelő címet.

A minisztérium célja a fel-
hívással az volt, hogy a kö-
vetendő példákat, bevált 
megoldásokat felkutassa, ta-
pasztalataikat feldolgozza és 
mintaként átadja. A kerékpárt 
fő közlekedési eszközként 
használók aránya Magyaror-

szágon 22 százalék, ami a 
holland és dán adat után a 
harmadik legmagasabb arány 
Európában. Szarvas Péter 
polgármester kiemelte, hogy 
Békéscsaba e tekintetben 
még jobb képet mutat. 

– A csabaiaknak jóval több 
mint 22 százaléka közlekedik 
rendszeresen kerékpárral. Ez 
egyrészt annak köszönhető, 
hogy nagy hangsúlyt fekte-
tünk a megfelelő infrastruktú-
ra kialakítására, mára szinte a 
város egész területét átszövő 
kerékpárút-hálózatot alakítot-
tunk ki. Emellett szemlélet-
formáló rendezvények szer-
vezésével, támogatásával 
járulunk hozzá a mindenki 
számára elérhető, egészsé-
ges közlekedési eszköz és 
az egészséges életmód nép-
szerűsítéséhez – fogalmazott 
a polgármester, hozzátéve, 
a kerékpárutak építését és a 
szemléletformálást folytatni 
kívánják a jövőben is. 

A békéscsabai sportcsarnok 
felújítása hosszas egyezte-
tés és tervezőmunka után, 
2019 decemberében kezdő-
dött el. A megvalósításhoz 
szükséges anyagi forrást a 
Modern Városok Program 
(MVP) biztosítja. A beru-
házás indítórendezvényén 
Sárfalvi Péter, a sportkap-
csolatokért és sportlétesít-
ményekért felelős helyettes 
államtitkár elmondta: az 
egyik legfontosabb sportpo-
litikai cél, hogy országszerte 
minél több sportlétesítmény 
megújuljon és felépüljön.

– Nagyon fontos, hogy a 
gyerekeket kicsit közelebb 
hozzuk a sporthoz, hogy ez-
zel a szemlélettel nőjenek 
fel, és akkor felnőtt koruk-
ban is jóval egészségeseb-
bek lesznek. A másik je-
lentős tényező, hogy minél 
több nemzetközi versenyre 
és azok megrendezésére 
legyünk képesek. Ne csak 
Budapesten, hanem orszá-
gos szinten is egyre több 
helyen – hangsúlyozta a he-
lyettes államtitkár.

Nem csak a szupermaratonon kerékpároznak sokan 

Forczek Győző, Varga Nelli és Opauszki Zoltán   Fotók: CsKK

Családi kalandjáték, cirkuszi pillanatok a farsangon

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Felújítják Békéscsaba legnagyobb sportlétesítményét, 
az 1988-ban átadott sportcsarnokot. A tervek szerint 
szinte mindent renoválnak a legutóbbi, hat évvel ezelőtti 
energetikai felújításon kívül. A ma már korszerűtlennek 
mondható létesítmény szűk egy év alatt közel egymilli-
árd forintos beruházásból újul meg.
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BNI üzleti találkozó Új formában a megyei civilekért

Aki ad, az nyer Információs centrum

A BNI filozófiája, hogy vál-
lalkozók üzleti ajánlatok-
kal, tapasztalatcserével és 
kapcsolatépítéssel segít-
sék egymás munkáját. A 
közelmúltban a hódmező-
vásárhelyi és a békéscsa-
bai BNI tagjai találkoztak 
Orosházán.

A BNI – amelynek tagja a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. is – célja, hogy pozitív, 
támogató és strukturált hát-
teret kínáljon a vállalkozások 
fejlődéséhez, üzletszerzésé-
hez és a kapcsolati tőke nö-
veléséhez. A Csabai Csípős 
BNI csoport elnöke elmondta: 
azért találkoznak hétről hétre, 
hogy segítsenek egymásnak. 
Szabó Gyula hozzátette: a 
csoport öt éve alakult, jelen-
leg 27 tagja van.

– Cégvezetőket hívtunk 
meg és vendégként is érkez-
tek különböző cégek tulaj-
donosai. A találkozók segít-
ségével üzleteket próbálunk 

kötni a kapcsolati tőkénk se-
gítségével. Ez a BNI filozófiá-
ja: aki ad, az nyer – fogalma-
zott az elnök.

A BNI a világ egyik leg-
nagyobb ilyen jellegű, üzleti 
kapcsolatokat tömörítő cso-
portja, amely az Amerikai 
Egyesült Államokból indult. 
A BNI Déli Régió fejlesztési 
igazgatója elmondta: Ma-
gyarországon több szakcso-
port is működik, ezek közül 
az egyik a békéscsabai, a 
másik a hódmezővásárhelyi.

– Gyakorlatilag van egy 
tagbizottságunk, az elbírálja 
a vállalkozásokat, akik csat-
lakozni szeretnének a BNI-
hoz. Ha már meghívták őket, 
az az első szűrő. Tagjaink 
próbálnak ugyanis olyan ven-
dégeket hívni, akik megbíz-
ható és jó vállalkozók. Meg-
próbálunk olyan csapatokat, 
csoportokat kialakítani, ame-
lyek működnek – mondta el 
kérdésünkre Máté Gábor.

Hidvégi Dávid

Információs reggelire in-
vitálta a közelmúltban az 
Egyensúly AE Egyesület 
azokat a megyei szak-
embereket, egyesületi 
vezetőket és hivatali kép-
viselőket, akik civil szer-
vezetekkel foglalkoznak. A 
rendezvény fő témájaként 
a Civil Információs Cent-
rum bemutatása szolgált.

Az év elején az Egyensúly AE 
Egyesület vehette át a 2020–
2022-es időszakra szóló Civil 
Információs Centrum (CIC) 
címbirtokosi levelét. A címre 
olyan civil szervezetek pályáz-
hattak, akik ellenszolgáltatás 
nélkül, nonprofit végzik fel-
adataikat. Schriffertné Lócskai 
Henriett, az Egyensúly AE 
elnöke elmondta, hogy CIC-
ként a következő két évben 
a civil szervezetek munkáját 
segíti a jogi tanácsadás és a 
pályázatírás területein.

A Magyar Falu Program 
Békés megyét is érintő új-

donságairól Gyebnár Péter, a 
Fenntartható Térségért Alapít-
vány (FETA) elnöke beszélt. 
Mint mondta, 2020-ban, Falu-
si Civil Alap néven egy ötmil-
liárd forintos keret nyílik meg, 
amelyre az ötezer vagy annál 
kevesebb lélekszámú falvak 
civil szervezetei pályázhatnak. 

A FETA elnöke hozzátet-
te, hogy a település közös-
ségét segítő szervezetek két 
területen pályázhatnak, az 
infrastrukturális ágazatban 
új vagy használt gépjármű 
vagy nem gépi meghajtású 
jármű beszerzésére, illetve 
ingatlan felújítására vagy in-
gatlan vásárlására. A máso-
dik ágazat támogatási ösz-
szegéből a helyi közösség 
érdekét, a helyben maradást 
erősítő programok szerve-
zése biztosítható. Program-
szervezésre akár kétmillió 
forint, infrastrukturális beru-
házásra pedig akár hatmillió 
forint is pályázható.

D. Nagy Bence

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Keressen minket
az alábbi oldalakon:

D www.behir.hu
F facebook.com/behir.hu
I instagram.com/behir.hu
Y youtube.com/behirhu

Tájékoztató előadás és képzés a kamaránál
Munkajog és társadalombiztosítás 
kapcsolata a gyakorlatban
Ezzel a címmel szervez előadást a me-
gyei iparkamara február 20-án, csütörtö-
kön 10 órai kezdettel.
Témák többek között: Milyen viszony/
jogviszony van/lehet a felek között? Csa-
ládtag foglalkoztatása. Színlelt szerződés 
tb- és munkajogi kockázatai. Munkáltatói 
jogutódlás. Minimálbér és garantált bér-
minimum. Atipikus munkaviszonyok. Kü-
lönös foglalkoztatási szabályok.
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Penza-ltp. 5.
Előadók: Nagymihály János munkajogi 
szakokleveles tanácsadó, Bagoly Anita 
társadalombiztosítási tanácsadó és szak-
értő.
Program: 9.15 órától regisztráció, 10-től  
13 óráig konzultációval egybekötött előadás.

Munkahelyi elsősegély-nyújtó képzés
A nagy érdeklődés miatt a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara rendszeressé 
tette a munkahelyi elsősegély-nyújtó kép-
zéseket. Mint ismert, jogszabály mondja ki, 
hogy a munkáltatók kötelesek képzett el-
sősegély-nyújtókat kijelölni, foglalkoztatni. 
Az ügy fontosságát jelzi, hogy hazánkban 
naponta átlagosan 65 ember sérül meg a 
munkahelyén, minden második napon tör-
ténik súlyos munkabaleset, és minden ötö-
dik napon meghal valaki munkabalesetben.
Legközelebbi időpont: február 25. 9–16 
óráig.
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Penza-ltp. 5.
Előadó: Csendes Csaba, a Békéscsabai 
Mentőállomás vezetője
Részletek és információ:
66-324-976, www.bmkik.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás útlezárásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya 
koordinálásával a kommunista diktatúrák áldozatainak em-
lékére 2020. február 25-én, kedden 14.00 órakor ünnepi 
megemlékezést tart a Szabadság téri emlékműnél.  

A megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében út-
lezárásra, valamint forgalomelterelésre kell számítani a Sza-
badság téren 13.55 órától 15.00 óráig, a 14.15 órakor egyet-
len busz (17M-es) közlekedése átengedéssel biztosított lesz.

KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA 
alkalmából rendezett megemlékezésre
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját
2020. február 25-én, kedden 14.00 órára a Szabadság térre. 

Az emlékműnél műsort adnak
a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium 

és Kollégium diákjai.
Megemlékező beszédet mond 

Paláncz György, az intézmény igazgatója. 

A műsort követően koszorút helyeznek el:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

és a közreműködő iskola diákjai.



Befejeződött a Gabonamúzeum területén álló szélmalom bel-
ső és külső felújítása, amelynek során új tetőt és szélvitorlá-
kat is kapott az épület. A kivitelezési munkálatoknál fontos 
szempont volt, hogy az épület a felújítást követően is meg-
őrizze korábbi stílusjegyeit. A tervek szerint a szélmalom ta-
vasszal nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

Hamarosan lezárul a 
békéscsabai Védőnői 
Centrum épületének fel-
újítása. A szakemberek 
márciusban már az új 
komplexumban fogad-
hatják a gyermekes szü-
lőket.

A megyei védőnők jelenleg 
a kórház területén dolgoz-
nak. Szenti Zoltánné veze-
tő védőnő elmondta: azt az 
ingatlant kinőtték, szüksé-
gük volt egy nagyobb, köz-
ponti intézményre, amelyet 
csak ők használnak. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő elmond-
ta: a felújítás a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Program része volt. A ki-
vitelezési munkára 148 mil-
lió forint állt rendelkezésre, 
ehhez Békéscsaba önkor-
mányzata 14,5 millió forint 
önerővel járult hozzá. A 
projektben az épület teljes 
körű átalakítása, felújítása, 
bővítése történt meg. A régi 
épület területe 140 négyzet-
méter volt, amely most 370 
négyzetméteresre bővült.

– Az új Védőnői Cent-
rumban megvan minden, 
ami elengedhetetlen a 21. 
században. Három ta-
nácsadó helyiség és egy 
multifunkciós terem áll 
rendelkezésre. Van külön 
baba-mama szoba és ba-
bakocsi-tároló, és kialakí-
tottak egy kenetvizsgálati 
helyiséget, amelyhez egy 
teljesen felszerelt nőgyó-
gyászati vizsgálóhelyiség 
tartozik. Az intézmény hát-
só részében pedig helyet 
kapott egy teljesen új vé-
dőnői munkaegység mun-
kaszobával, teakonyhával, 
vezetői helyiséggel, raktár-
helyiségekkel és öltözővel 
– ismertette Szenti Zoltán-
né, hozzátéve, hogy remé-
nyeik szerint márciusban 
már az új centrum épületé-
ben, a Dedinszky utca 14. 
szám alatt fogadhatják a  
gyermekes szülőket. 

A beruházás a TOP-
6.6.1-16-BC1-2017-00001 
azonosítószámú, Védőnői 
Centrum kialakítása Békés-
csabán című projekt kereté-
ben valósult meg.

A sportcsarnokban a küz-
dőtéren és a lelátókon túl a 
kiszolgálóhelyiségek, a vi-
zesblokkok és az öltözők is 
megújulnak. Az egyéb spor-
tokra használatos helyisége-
ken kívül pedig az előcsar-
nok is új köntöst kap az idén 
őszre tervezett átadásra. 
Békéscsaba polgármestere 
hangsúlyozta, hogy a 32 év-
vel ezelőtt átadott épületben 
a városi sporttörténelem je-
lentős szelete megtalálható 
volt. A megnyitón látott Ma-
gyarország–Jugoszlávia férfi 
kézilabda-mérkőzéstől Ónodi 
Henriettán át a BRSE sike-
res szerepléséig rengeteg 
alkalommal ünnepelhettek a 
szurkolók az épületben.

– Aki belép a sportcsar-
nokba, már a főbejáratnál 
és a küzdőtéren is láthat-
ja, hogy az idő elhaladt, az 
épület megérett a felújítás-
ra. Ezt tudtuk, érzékeltük és 
a Modern Városok Program 
keretében forrást igényel-
tünk a magyar kormánytól. 
A tárgyalások sikeresek 
voltak, az MVP-ből közel 
egymilliárdot kapunk erre a 

célra – nyilatkozta Szarvas 
Péter.

A jelenlegi felújítás két 
részre osztható: a szakem-
berek egyrészt sportszállás-
helyeket, másrészt a sportok 
házát alakítják ki.

– Ez a két projekt tökélete-
sen szolgálja majd azt, hogy a 
létesítmény teljes belső felújí-
tása megtörténjen. Az összes 
szálláshelyet felújítjuk, a sport-
küzdőterek, a sportpadlók, vi-
lágítási rendszerek, gépészeti 
rendszerek is meg fognak újul-
ni a létesítményben – mondta 
Marik Tibor, sportberuházáso-
kért felelős csoportvezető.

Az ígéretek szerint az ed-
digiekhez képest egy komple-
xebb, multifunkcionális épület 
áll majd a látogatók rendelke-
zésére. A munkák befejezé-
séig mintegy kétszáz ember 
dolgozik majd az épületen. A 
sportcsarnokban a küzdőteret 
érintő változások a bajnoksá-
gok zavartalan lebonyolítása 
érdekében csak május végén 
kezdődnek meg. Addig a kivi-
telezők a szurkolók türelmét 
kérik, hisz a munkálatok zaj-
jal, porral és kisebb fennaka-
dásokkal járnak.

Sipos Gábor

Bruttó 55 millió forintból 
újult meg a Lencsési Kö-
zösségi Ház épülete. Az 
intézmény szolgáltatásait 
a beruházásnak köszön-
hetően 21. századi kö-
rülmények között veheti 
igénybe a József Attila-
lakótelepen élő mintegy 
tizennégyezer lakos.

A projekt részeként hő-
szigetelték az épület hat-
százötven négyzetméteres 
homlokzatát és a több mint 
háromszáz négyzetméte-
res magastetőt, illetve zá-
rófödémet. Kicserélték a 
negyvenhárom nyílászárót, 
napelemes rendszert ala-
kítottak ki, modernizálták 
a létesítmény fűtésrend-
szerét. Gondoltak a moz-
gássérültekre is, hiszen 
akadálymentesítették a be-
járatot és a mosdót.

A január végén tartott 
hivatalos átadón Szarvas 
Péter polgármester örömét 
fejezte ki amiatt, hogy a vá-
ros legnagyobb lakótelepé-
nek legfontosabb kulturális 

intézménye újult meg. Meg-
jegyezte, hogy a közösségi 
ház korszerűsítése egy fo-
lyamat része, hiszen több 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlant, így óvodákat, böl-
csődéket és más közösségi 
épületeket is felújítottak, il-
letve felújítanak.

Az 1991-ben alapított in-
tézmény az elmúlt években 
több korszerűsítésen és 
bővítésen esett át. Takács 
Péter, a közösségi ház ve-
zetője úgy fogalmazott: az 
energetikai felújítás 21. szá-
zadi körülményeket terem-
tett, amely nemcsak az épít-
mény belső terére, hanem 
annak külsejére is értendő. 
A beruházást úgy ütemez-
ték, hogy az a legkevésbé 
se zavarja meg az ott műkö-
dő klubok tevékenységét. 

A József Attila-lakótelepi 
Településrészi Önkormány-
zat elnöke, dr. Ferenczi Atti-
la kiemelte, hogy a Lencsési 
Közösségi Ház több hagyo-
mányt és közösséget terem-
tett. A lakótelep életében 
fontos szerepet tölt be egy-

részt kulturális programjai, 
másrészt közösségteremtő, 
-megtartó és -fejlesztő ere-
jénél fogva. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft. cégvezetője szólt 
arról, hogy a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program részeként az állam 
hárommilliárd forint támo-
gatást biztosít Békéscsaba 
önkormányzati épületeinek 
felújítására. A városban hu-
szonöt épületet újítanak fel, 
amelyekből tizenkettő már 
elkészült. A Lencsési Kö-
zösségi Ház beruházását a 

polgármesteri hivatal és a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. munkatársai 
kísérték végig. A kivitelező a 
Galéria Invest Kft., a tervező 
az MLR Studio Tervező és 
Lebonyolító Kft. volt.

A beruházás "A Békés-
csaba, Bartók Béla út 12. 
szám alatti és a Békéscsaba, 
Féja Géza tér 1. (Lencsési 
Közösségi Ház) önkormány-
zati épületek entergetikai 
korszerűsítése” című, TOP-
6.5.1-16-BC1-2017-00007 
azonosítószámú projekt ke-
retében valósult meg.

3FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Korszerű az új Védőnői Centrum 

SportcsarnokMegújult a Lencsési Közösségi Ház
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Szép lett a malom
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Sokakat érint a klímaszorongás
Érzelmi hatásai is vannak a 
klímaváltozásnak, ugyanis 
egyre többen szenvednek 
az úgynevezett klímaszo-
rongástól. A globális fel-
melegedés valós probléma, 
ennek negatív hatásai és 
lehetséges következményei 
pedig sok emberben kelte-
nek félelmet.

A Hatvanezer Fa Egyesület 
célja a faültetés, a környe-
zetvédelmi tevékenység és 
annak minél szélesebb kör-
ben való megismertetése. A 
klímaszorongással kapcsolat-
ban az egyesület elnökét is 
megkérdeztük. 

–  A klímaváltozás miatti 
aggodalom nagyon hamar el 
tud múlni, ha az emberek ki-
jönnek a szabadba és például 
makkot gyűjtenek, vagy segí-
tenek fát ültetni. Szerintem mi-
nél közelebb vagyunk a termé-
szethez, minél többet teszünk 
a környezet megóvásáért, an-
nál inkább csökkennek ezek a 
félelmek – fogalmazott Ulbert 
Zoltán, az egyesület elnöke.

Kovács Ákos diákpolgár-
mester szerint a fiatalok köré-
ben szinte mindenki érzi a klí-
maváltozás negatív hatásait. 
Ákos otthon és az iskolájában 
is aktívan szeretne tenni a kör-
nyezet megóvásáért.

– Zavart, hogy az iskolában 
a kommunális szemétgyűjtőbe 
dobtunk mindent, azt is, amit 
lehetett volna külön gyűjteni. 
Sikerült ezzel kapcsolatban az 
igazgató urat és a diáktársai-

mat is meggyőzni: közös erő-
forrásokból vettünk szelektív 
hulladékgyűjtő kukákat mind 
a húsz tanterembe, valamint a 
folyosókra – ismertette.

Békéscsaba első hulladék-
mentes boltjának tulajdonosa 
szerint is csak akkor múlik el 
ez az érzés, ha az ember min-
dent megtesz a környezetéért, 
ami tőle telik. Kiemelte: már 
nem elég az, ha nem szeme-
telünk, az lenne a fontosabb, 
hogy ne termeljünk szemetet.

– Apró lépésekben kell el-
kezdeni, például indíthatunk 
azzal, hogy nem veszünk 
palackozott vizet.. Ha ez 
megvan, akkor áttérhetünk 
a vászonszatyrokra. Nem 
nagy erőfeszítés, hogy min-
dig legyen nálunk, így nem 
vesszük le a nylonzacskót  a 
boltban. A következő fontos 
lépés, hogy helyi termékeket 
vásároljunk – osztotta meg 
Pocsaji Csilla, a TeBe Hulla-
dékmentes bolt tulajdonosa.

A témával kapcsolatban 
felkerestünk egy iskolapszi-
chológust is, aki elmondta: ta-
pasztalatai szerint azt érinti a 

klímaszorongás, aki alapvető-
en is hajlamosabb erre az ál-
lapotra. Fajzi György kiemelte: 
ha tehetetlennek érezzük ma-
gunkat egy veszélyhelyzettel 
szemben, ez akkor alakul ki. 
Vannak azonban megküzdési 
módok.

– Meg kell határozni, hogy 
mi váltotta ki a szorongást, mi-
től fél az ember, és ezek ellen 
a dolgok ellen kell tenni. Ki kell 
alakítani egy olyan életmódot, 
ami ezt a veszélyt csökkenti az 
életünkben. Hasznos lehet, ha 
gondolatainkat megosztjuk, 
és megtudjuk, mások hogyan 
látják a dolgokat – ismertette a 
pszichológus.

A szakember hozzátette: 
a klímaszorongás azzal is 
csökkenthető, ha az ember 
aktívan cselekedni kezd a klí-
mavédelemért. Ezt megtehe-
ti saját környezetében vagy 
úgy, ha olyan szervezeteket 
támogat, amelyek a klímavál-
tozás ellen küzdenek. Erős 
szorongás esetén természe-
tesen fontos szakember se-
gítségét is kérni. 

Gy. R.

Diákoknak a hallgatóktól Az érettségizőket várták 

Egyetem Nap Főiskolai nyílt nap

Az Egyesület Békéscsaba 
Ifjúságáért (EBI) hatodik 
alkalommal hívta életre az 
Egyetem Napot a felsőokta-
tásba készülő fiataloknak. 
A Csabagyöngye Kulturális 
Központban február 7-én 
tartott rendezvényen az 
érettségire való felkészü-
lés, az egyetemi felvétel 
és a hallgatók élete volt a  
fókuszban. 

Az eseményen a jelenlegi és 
a korábbi egyetemisták kis-
csoportos foglalkozásokon 
találkoztak a békéscsabai 
középiskolásokkal. Az inst-
ruktorok bevezették a közel 
120 diákot az egyetemi élet 
mindennapjaiba, valamint 
bemutatták a továbbtanu-
lásban rejlő lehetőségeket, 
problémákat és kihívásokat. 
Ezenfelül a gyakran ismételt 
kérdések és olyan témakörök 
is felmerültek, amelyeket bi-
zonyos egyetemek nyílt nap-

jai nem érintenek, ám a diák-
ságot foglalkoztatják.

Gémes Dávid, az EBI al-
elnöke elmondta: hat évvel 
ezelőtt azzal a céllal jött létre 
az Egyetem Nap, hogy a fel-
sőoktatási intézmények nyílt 
napjain túl, bővebb tájékoz-
tatást adjanak a felsőoktatási 
intézmények működéséről, az 
egyetemisták mindennapjairól.

– Arra vállalkoztunk, hogy 
ezeket a témákat érintve tájé-
koztatjuk a diákokat minden-
ről. A jelentkezéstől egészen 
addig, hogy mihez kezdjünk, 
ha felvettek bennünket vala-
hová. Figyelünk arra, hogy 
milyen lakhatási és közleke-
dési lehetőségek vannak az 
egyetemi városokban. Pró-
báljuk kibontani a középisko-
lásoknak az ösztöndíjrend-
szerben rejlő lehetőséget, és 
a diákszervezetekben való 
részvétel lényegét is – emelte 
ki Gémes Dávid.

Papp Ádám

Kihelyezett nyílt napot tar-
tott a Gál Ferenc Főiskola a 
Csaba Centerben. A rendez-
vényre főként továbbtanu-
lás előtt álló diákokat vártak. 
Az intézmény mind a négy 
kara bemutatkozott. 

– Igyekeztünk kevésbé formá-
lis módon megmutatni a karok 
jellemzőit. Összesen 21-féle 
játékos aktivitást hoztunk, és 
mindegyiknél egy GFF "tal-
lért" szerezhettek a játékosok. 
Három ilyen tallér megszer-
zésével a szerencsekeréknél 
forgatva ajándékot nyerhettek 
– ismertette Kölcseyné Balázs 
Mária, a Gál Ferenc Főiskola 
tanársegéde.

Azt, hogy miért érdemes a 
főiskolára jelentkezni, dr. Koz-
ma Gábor rektor ecsetelte.

– Érettségi után nálunk 
olyan hasznos diplomát sze-
rezhet a hallgató, amit itt a 
megyében tud hasznosítani. 
Azt szeretnénk, ha olyan diplo-

másokat bocsáthatnánk ki mi-
nél nagyobb számban, akikre 
helyben szükség van, és akik 
később saját családjukat itt 
alapítják, munkájukkal pedig a 
megyei települések javát szol-
gálnák – fogalmazott a főiskola 
rektora, aki hozzátette, hogy 
alap- és mesterszakokat, fel-
sőoktatási szakképzéseket kí-
nálnak, iskolarendszeren kívüli 
programjaik is vannak.

Alapképzési szakokon, 
Gyulán az egészségügyi kép-
zés, szociális munka szak, va-
lamint az egészségturizmus a 
profiljuk. Békéscsabán a gaz-
dasági képzések folynak, míg 
Szarvason a nevelés hivatását 
sajátíthatják el a hallgatók a 
csecsemőgondozó, kisgyer-
meknevelő szakon. Dr. Koz-
ma Gábor hozzátette: Békés 
megyében nagy hagyományai 
vannak az óvó- és tanítókép-
zésnek, ezeket a tradíciókat 
szeretnék továbbvinni.

Gyemendi Réka

ÁRVERÉSEK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon 

nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű 
ingatlan

Helyrajzi szám: 13834
Területe: 2067 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 900 000 Ft,  
azaz hatmillió-kilencszázezer forint (bruttó 8 763 000Ft), 

a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2020. március 24. de. 10.00  (kedd).

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú  
Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba,  

Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes 

honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra 
szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri  
Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési 

Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-800/3870.   

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
árverés útján eladásra kínálja a Csaba Center és a 
megújuló piac közvetlen közelében elhelyezkedő

Békéscsaba, Trefort utca 23. szám alatti,  
3381 hrsz.-ú ingatlanát

Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű  
„kivett gazdasági épület, udvar.

Az ingatlan induló ára: nettó 16 400 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2020. március 26., de. 10 óra.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú  
Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba,  

Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési 

Osztály szolgál. 
Telefonszám: 66/523-800/3870-es mellék.



Méltányosságból kivéte-
les rokkantsági ellátás is 
megállapítható a megvál-
tozott munkaképességű 
személyeknek. 

Kivételes rokkantsági el-
látásban az a kérelmező 
részesülhet, akinek a re-
habilitációs hatóság komp-
lex minősítése alapján az 
egészségi állapota 50 szá-
zalékos vagy kisebb mérté-
kű, és a rehabilitációja nem 
javasolt, vagy rehabilitálható 
ugyan, de esetében az öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betölté-
séig hátralevő időtartam az 
5 évet nem haladja meg. 

A jogosultság további 
feltétele, hogy a kérelme-
zőnek rendelkeznie kell a 
rokkantsági ellátás megál-
lapításához szükséges biz-
tosítási idő legalább felével, 
valamint az, hogy az érintett 
keresőtevékenységet nem 
végez és  rendszeres pénz-
ellátásban nem részesül. 
A kérelem elbírálása során 
előnyben részesülnek azok, 
akik a meghatározott bizto-
sítási idő legalább 90 száza-
lékával rendelkeznek.

A kivételes rokkantsá-
gi ellátás iránti kérelem az 
elutasító döntést követő 6 
hónapon belül nyújtható be. 
Fontos tudni, hogy ameny-

nyiben az adott évben a 
méltányossági keretösszeg 
kimerítésre kerül, a kérelem 
a következő naptári évben 
ismételten benyújtható. A 
kivételes rokkantsági ellá-
tás a jogosultsági feltételek 
bekövetkezésének napjától, 
de legkorábban a kérelem 
benyújtásának napjától ál-
lapítható meg.

Az ellátás megállapítá-
sát követően keresőtevé-
kenység akár napi 8 órában 
is folytatható. Az ellátás 
igénybevétele mellett el-
érhető kereset idén havi  
241 500 forint. A foglalkoz-
tatás a munkaadó számára 
is előnyös, hiszen megvál-

tozott munkaképességű 
személy alkalmazása ese-
tén a szociális hozzájáru-
lási adóból kedvezmény 
illeti meg, melynek maxi-
muma idén elérheti a havi  
56 350 forintot.

A témában további hasz-
nos információk érhetők el 
a járási hivatal honlapján: 
http://www.bekesijarasok.
hu/rehabilitacios-ellatasi-
es-szakertoi-ugyintezes

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Ádám Pál a Hajrá Békéscsa-
ba színeiben, a 12. számú 
választókerületben jutott a 
képviselő-testületbe. A vá-
rosüzemeltetési, fejlesztési 
és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke, a családügyi 
és népjóléti bizottság tagja. 
Jaminában él, szívügyének 
tekinti, hogy ez a városrész 
is fejlődjön, szépüljön.  

– Jaminában töltöttem életem 
jelentős részét. Szüleim kez-
detben gazdálkodással, majd 
építőipari vállalkozással foglal-
koztak, ebben fiatal koromtól 
kezdve aktívan részt vettem. A 
„Keményben” érettségiztem, 
majd belevetettem magamat a 
dolgos hétköznapokba. Gaz-
dálkodással, építőanyag-ke-
reskedelemmel és nemzetközi 
árufuvarozással foglalkozom. 
Nagyon fontos számomra a 
családom, két kisfiam szüle-
tett, akik 2 és 6 évesek. 

– Mi motiválta arra, hogy 
komolyabb közéleti szerepet 
vállaljon?

– Szívügyem Jamina! Itt 
élünk, itt dolgozom, ide járnak 
óvodába, illetve bölcsődébe a 
gyermekeim. Napi kapcsolat-
ban vagyok a jaminai közös-
ség jelentős részével, testkö-
zelből ismerem az emberek és 
a városrész problémáit. Bízom 
benne, hogy közös erővel sok 
mindent meg tudunk valósítani. 

– A városüzemeltetési bi-
zottság elnökeként mit tart ki-
emelt feladatnak? Mire figyel 
a családügyi bizottságban?

– A főbb feladatok közé tar-
tozik a városfejlesztési tervek, 
koncepciók, programok kiala-
kításában való közreműködés. 
A városfejlesztés szempont-
jából fontos ingatlanok hasz-
nosítására kiírt pályázatok 
előkészítése, a közbeszerzési 
eljárások figyelemmel kísérése 
is dolgunk. A bizottsági mun-
kánk során véleményezzük a 
közlekedéssel, kommunális 
feladatokkal, helyi energia-
szolgáltatással, a köztemetők, 
helyi közutak és közterületek 
fenntartásával, a településtisz-
tasággal és a tűzvédelemmel 
kapcsolatos előterjesztéseket. 
A környezetvédelmi területen 
a helyi jelentőségű természe-
ti értékek védetté nyilvánítá-
sára vonatkozó javaslatokat, 
továbbá a környezet- és ter-
mészetvédelemmel, erdőgaz-

dálkodással, ökoturizmussal 
kapcsolatos döntések terveze-
teit véleményezzük. A fenntart-
ható fejlődés érdekében kulcs-
fontosságú a környezetbarát 
megoldások megtalálása, a 
környezettudatos életmód nép-
szerűsítése, figyelembevétele 
a döntéshozatalok során is. 
A családügyi és népjóléti bi-
zottság tagjaként fontosnak 
tartom, hogy Békéscsaba vala-
mennyi lakója számára legye-
nek elérhetőek a szociális biz-
tonságot garantáló ellátások, 
szolgáltatások minél maga-
sabb minőségben. Fontos szá-
momra, hogy közös munkával 
fejlesszük, szépítsük, és minél 
élhetőbbé tegyük mindenki 
számára szeretett városunkat!

– A 12. számú választóke-
rület egyéni képviselőjeként 
milyen tervekkel indul, és hol 
érhetik el önt a körzetben élők?

– Minden hónap első hét-
főjén fogadónapot tartok a 
Jaminai Közösségi Házban, 
ahol várom a lakosságot. A fel-
vetéseket, illetve hozzám érke-
zett panaszokat továbbítom az 
illetékeseknek és megpróbá-
lunk rá megoldást találni. A kör-
zetemben található oktatási és 
szociális intézményekkel tart-
juk a kapcsolatot, igyekszem 
segíteni a munkájukat. Illetve 
az adampal@bekescsaba.hu 
e-mail-címen is kapcsolatba 
tud velem lépni, aki szeretne.

Hazánkban – miként Euró-
pában is – a demográfiai 
helyzet aggasztó. A repro-
dukciós korban lévők egy-
re később vállalnak gyer-
meket – mondta dr. Bártfai 
György, a Diczfalusy Ala-
pítvány elnöke a Békés 
Megyei Kormányhivatalban 
rendezett konferencián.

A Diczfalusy Alapítvány 
és a Magyar Család és 
Nővédelmi Tudományos 
Társaság civil-, egyházi 
és társadalmi szervezetek-
kel, felsőoktatási intézmé-
nyekkel, a Békés Megyei 
Kormányhivatallal, illetve a 
Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzattal is együttműköd-
ve indította útjára a „Demog-
ráfia és egészségpolitika” 
elnevezésű konferenciaso-
rozat pedagógusokat felké-
szítő sorozatát. 

A konferencia legfontosabb 
célja a magyarság megmara-
dásának segítése, a nemzet 
jövőjének megalapozása, a 
reprodukciós egészségmeg-
őrzés, lehetőségeink megis-
merése és megismertetése 
segítségével. Éppen ezért a 
megye biológiatanárait hívták 
meg a kormányhivatal Beliczey 
Termébe, ahol – a téma jeles 
kutatói – a demográfia és a 
reprodukciós egészség meg-
őrzésének összefüggéseiről 
tartottak előadásokat.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal fontos küldetésének 
tekinti a megye demográfiai 
és foglalkoztatási helyzeté-
nek javítását. Ezért – Takács 
Árpád kormánymegbízott 
kezdeményezésére – szá-
mos együttműködési meg-
állapodást kötöttünk a ka-
marákkal, szakmai és civil 
szervezetekkel, alap-, közép- 
és felsőfokú oktatási intéz-
ményekkel – mondta köszön-
tőjében dr. Rákóczi Attila. 

Magyarországon még 
mindig nagyon magas 
az abortuszok száma, a 
t e r h e s s é g m e g s z a k í t á s 
nem születésszabályozás, 
továbbá az egészséges 
családtervezést negatívan 
befolyásoló tényező – hang-
súlyozta dr. Bártfai György. 
Az elmúlt kétszáz évben 
jelentősen nőtt az első sze-
xuális együttlét és az első 
gyerekszülés közötti időszak 
a fiatalok életében. A repro-

dukciós egészség megőr-
zése azért is fontos feladat, 
mert később ennek hiánya 
lehet az egyik oka, hogy ter-
mészetes úton ne lehessen 
gyermeke egy párnak – tette 
hozzá a Szegedi Tudomány-
egyetem Női Klinika nyugdí-
jas professzora.

A társadalom alapsejtje 
a család, a keresztény kul-
túra honosította meg az élet 
szentségét és annak védel-
mét – húzta alá előadásá-
ban dr. Mák Kornél, a Bács-
Kiskun Megyei közgyűlés 
alelnöke, a konferenciaso-
rozat egyik ötletgazdája és 
szervezője.

Békés megye a hitelesség 
szószólója, az itt élők ereje a 
hitelességben rejlik. Az isten-
adta és megáldotta család a 
társadalom építő alapköve – 
nyomatékosította dr. Párducz 
László, a Magyar Család 
és Nővédelmi Tudományos  
Társaság elnöke.
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BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELŐK
Ádám Pál: A szívügyem Jamina A reprodukciós egészségmegőrzésről tanácskoztak

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

„ T B ” - S A R O K
Ki jogosult kivételes rokkantsági ellátásra?

FOGADÓÓRÁK
Fülöp Csaba, a 6. szá-

mú választókerület képvi-
selője február 20-án, csü-
törtökön 16.30 órától tart 
fogadónapot a VOKE Bé-
késcsabai Vasutas Művelő-
dési Háza földszinti kister-
mében. 

Nagy Ferenc, a 10. szá-
mú választókerület képvi-
selője minden hónap első 
keddjén 16–17 óráig tart fo-
gadóórát a Jaminai Közös-
ségi Házban (Orosházi út 
1.). Nagy Ferenc az alpol-
gármesteri fogadóóráit a 

városházán tartja, előzetes 
egyeztetés alapján. Beje-
lentkezés mindkét esetben 
szükséges az 523-806-os 
telefonszámon. 

Opauszki Zoltán, a 
11. számú választókerület 
képviselője minden hónap 
első szerdáján 16–17 óráig 
tart fogadóórát a Jaminai 
Közösségi Házban. Elő-
zetes bejelentkezés szük-
séges a 30/239-3721-es 
telefonszámon vagy a 
jamina11vk@gmai l .com  
címen. 

Ádám Pál, a 12. szá-
mú választókerület kép-
viselője minden hónap 
első hétfőjén 16–17 óráig 
tart fogadóórát a Jaminai  
Közösségi Házban.

Dr. Csicsely Ilona ön-
kormányzati képviselő 
minden hónap első szer-
dáján tart fogadóórát a 
Jaminai Közösségi Ház-
ban. Bejelentkezés szük-
séges a 20/9685-623-as 
telefonszámon vagy az 
ilonacsicsely@t-online.hu 
címen.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló 

bérlakásokban történő elhelyezésre
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon bérelhető bérlakásokban 
történő elhelyezésre.

• Bessenyei u. 17. fszt. 1. (másfél szobás, összkomfortos, 44 m²; bérleti díja: 9900 Ft/hó)
• Orosházi út 94–96. I. em. 4. (egyszobás, összkomfortos, 25 m²; bérleti díja: 5625 Ft/hó)

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szolgálati bérlakásokban 
történő elhelyezésre.

• Andrássy út 55–57. II. 15. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. II. 16. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. IV. 33. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)

A családügyi és népjóléti bizottság az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat:
• a közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és
• a békéscsabai székhelyű, telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adja bérbe.

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

• Fövenyes u. 1/2. II. em. 17. (másfél szobás, összkomfortos., 40 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó),  
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályáza-
tukat. A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok a párok, akik:

• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, 
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakásban történő elhelyezésre: 

• Irányi u. 4–6. C I. em. 4. (egyszobás, összkomfortos, 33 m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)
Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat:

• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének, 
• aki min. havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt, 
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).  

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakásokban történő elhelyezésre:
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 11. (egyszobás, összkomfortos, 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 24. (egyszobás, összkomfortos, 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 27. (egyszobás, összkomfortos, 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)

Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének, 
• aki min. havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt, 
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21. 12.00 óra (A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.) 
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-
as irodában). A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

TÁJÉKOZTATÓ

HELYESBÍTÉS

Tájékoztató a pedagógus-díszoklevelek 
iránti igénylés benyújtásának módjáról

Tisztelt nyugállományban lévő Óvónők, Tanítók, 
Tanárok!

Tájékoztatjuk a Békéscsaba Megyei Jogú Város vala-
mely oktatási-nevelési intézményéből nyugállomány-
ba vonult, 2020. évben díszdiplomára jogosult pedagó-
gusokat, hogy az arany-, gyémánt-, vas- és rubindiploma 
igénylési eljárása főiskolánként, egyetemenként változó. 
Az eljárásrend megtalálható azon egyetem, főiskola vagy 
jogutód intézmény honlapján, ahol diplomát szereztek. 

Amennyiben azt a pedagógusok igénylik, a 2020. évben 
esedékes pedagógus díszoklevelek iránti kérelmüket az 
intézmények vezetői nyújtják be azon felsőoktatási in-
tézményekhez, amelyben a diplomát kiállították. 

Ennek érdekében kérjük, keressék fel annak az intéz-
ménynek a vezetőjét, amely intézményből nyugállo-
mányba vonultak.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ha-
gyományosan az év őszén, ünnepélyes keretek között kö-
szönti a nyugállományú vezetőket és díszdiplomás peda-
gógusokat az intézményektől nyert értesülés alapján. 
Az önkormányzati rendezvény koordinálásáért felelős:  
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

A Csabai Mérleg előző számában tévesen jelent meg a 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5600 
Békéscsaba, Thurzó u. 33.) nyílt napja, amiért az intéz-
mény és az érintettek elnézését kérjük.
Az iskola a Dedinszky Gy u. 1/1. szám alatti telephe-
lyén legközelebb február 26-án, szerdán 8 órától várja 
az érdeklődőket a nyílt tanítási órákra és az iskola be-
mutatására.

Látogasson el hírportálunkra!

„ÚTRAVALÓ” 
a Békés megyei gyermekvédelmi 

szakellátásban élő ellátottak részére 
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat sikeresen pályázott a Széche-
nyi 2020 program keretében a gyermekvédelmi szakellátásban, 
javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek 
javítása című pályázati felhívásra. 

Az EFOP-1.2.7-16-2017-00018. azonosítószámú „ÚTRAVA-
LÓ” – a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő el-
látottak részére című projekt 49 997 970 forint európai uniós 
támogatás segítségével valósul meg.
A megvalósítás időszaka két év: 2018. 02. 01. – 2020. 01. 31.

A projekt az intézmény gyermekvédelmi szakellátásá-
ban élő gyermekek hátrányainak enyhítését célozza, sokré-
tű prevenciós támogatás biztosításával, a szociális készségek 
erősítésével. A személyiségfejlődést szolgáló lehetőségekkel a 
hátrányos helyzetű gyermekek önálló életvitelre való képessége 
kialakul, fejlődik. Felkészültebbé válnak a sikeres családi életre, 
a társadalmi beilleszkedésre, a munkában történő helytállásra.

A támogatásból 111 képességfejlesztő és terápiás program 
kidolgozása történt meg, köztük háztartási, gazdálkodási, pénz-
kezelési ismeretek, családi életre, szülői szerepre felkészítés, 
életúttervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientá-
ció, önálló életvezetési készségek egyénre szabott fejlesztése, 
továbbá közösségépítő táborok, kirándulások.

2018-ban 81 fejlesztő program már megvalósult 703 fő gyer-
mek, fiatal, hozzátartozó és szakember részvételével.

A projekt befejezése utáni fenntartási időszakban (2023. 
01. 31-éig) elérhetővé válnak az intézmény honlapján a projekt 
eredményeit bemutató szakmai anyagok, illetve a pályázati prog-
ramok eredményességét felmérő hatásvizsgálat eredménye.
További információ kérhető a projektmenedzsmenttől:
Szűcs Judit projektmenedzser
http://www.fago.hu/index.php/
palyazatok 
Telefon: 06-66/530-220.

EFOP 1.2.7-16-2017-00018. 
„Útravaló” a Békés Megyei 
gyermekvédelmi szak-
ellátásban élő ellátottak 
részére Kedvezménye-
zett: BM. Szociális, Gyer-
mekvédelmi Központ és 
Tegyesz 5600 Békéscsa-
ba, Degré u. 59. e-mail: 
bekes.szgyk@fago.hu;  
www.fago.hu

Jubileumi civil bál
A közjó érdekében tevé-
kenykedő civilek február 
8-án rendezték meg hagyo-
mányos báljukat a Kornélia 
étteremben.

A szépszámú vendégsere-
get elsőként Gólya Pál, a Civil 
Szerveztekek Szövetségének 
elnöke köszöntötte. Felidézte 
az első bál emlékét, melyet 
húsz évvel ezelőtt az Andrássy 
gimnáziumban rendeztek meg.

A térség országgyűlési 
képviselője köszöntőjében a 
hagyományokról és a moder-
nitás jelentőségéről beszélt. 
Herczeg Tamás kiemelte, 
hogy szerencsére a civilek a 
való világban aktívak, és nem 
a virtuális térben. Köszönettel 
tartozunk a civileknek, akik va-
lódi közösséget teremtenek és 
rengeteg olyan feladatot látnak 
el, amit más nem tesz meg – 
tette hozzá.

Rákóczi Attila, a Békés 
Megyei Kormányhivatal fő-
igazgatója Takács Árpád kor-

mánymegbízott üdvözletét 
tolmácsolta, majd elmondta, 
hogy a kormányhivatal figye-
lemmel kíséri és támogatja 
a civil szervezetek tevékeny-
ségét. Köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy az elmúlt idő-
szakban Takács Árpád közel 
száz civil szervezettel kötött 
megállapodást a közös munka 
érdekében.

Juhász István, a békés-
csabai önkormányzat civil 

ügyekért felelős tanácsnoka 
kiemelte, hogy a civil szer-
vezetek a családok után a 
legfontosabb szereplői a tár-
sadalomnak.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
az önkormányzat jó kapcso-
latokat ápoljon mind a 150 
békéscsabai civil szervezet-
tel, amelyektől azt kérjük, 
hogy segítsék az önkor-
mányzat munkáját. Város-
unk a tavalyi évben 35 millió 
forinttal támogatta a civilek 
hiánypótló tevékenységét, 
reményeim szerint 2020-ban 
hasonló nagyságrendű ösz-
szeggel járulhatunk hozzá 
a sikeres munkához – tette 
hozzá Juhász István.

Az est további részében 
jutalmakat és díjakat adtak 
át a legaktívabbaknak, il-
letve kihirdették a legjobb 
jogász szavazás eredmé-
nyét, melyet dr. Kopcsák 
Zoltán békéscsabai ügyvéd  
vehetett át.

Gólya Pál és Herczeg Tamás a civil bálon
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Halaszthatatlan ügyekről tárgyalt a testületAz érintett korosztály 6-7 százaléka dolgozik 

Soron kívüli közgyűlésNyugdíjasok foglalkoztatása

Békéscsaba képviselő-
testülete januárban – a 
2019 decemberében elfo-
gadott munkaterv szerint 
– nem ülésezett volna, de 
a polgármester összehív-
hatja a testületet abban 
az esetben, ha halasztha-
tatlan ügyekben kell dön-
tést hozni. Három ilyen 
ügyről tárgyalt a közgyű-
lés a január 29-ei soron 
kívüli ülésén.

Az egyik előterjesztés a 
csabai nemzetiségi önkor-
mányzatokkal korábban 
megkötött szerződések fe-
lülvizsgálatáról szólt, míg 
a másik egy építésügyi 
igazgatási feladatok átadá-
sáról szóló megállapodást 

taglalt. A testület mindkét 
előterjesztést egyhangúlag 
fogadta el. Ez utóbbi szerint 
a megyei kormányhivatalok-
hoz kerül az önkormányza-
toktól az elsőfokú, általános 
építésügyi hatósági hatás-
kör március elsejétől. 

Nem volt napirenden, de 
az ülésen az is szóba ke-
rült, hogy az Óbudai Egye-
tem az előzetes hírekkel 
ellentétben mégsem hoz 
nappali tagozatos mérnök-
képzést Békéscsabára, bár 
információk szerint a Sze-
gedi Tudományegyetem és 
a Gál Ferenc Főiskola közt 
zajlik ilyen jellegű tárgyalás.

A grémium zárt ülésen 
tárgyalta az Alföldvíz Zrt. tő-
keemeléséről szóló megke-

resését. Mint kiderült, az idei 
évre több mint 1,7 milliárd 
forintos veszteséget prog-
nosztizál az Alföldvíz Zrt., 
amelyben 32,8 százalékban 
résztulajdonos Békéscsaba 
önkormányzata. A hiányt 
tulajdonosi tőkeemeléssel 
szerette volna rendezni a 
cég. A közgyűlés nem látta 
biztosítottnak, hogy a kért 
tőkeemelés több éven át 
garantálná az Alföldvíz ki-
egyensúlyozott működését, 
a veszteséges gazdálkodás 
megszűnését. Ráadásul az 
idei költségvetésében nincs 
562 millió forintnyi szabad 
forrás, amit erre lehetne for-
dítani, így a kért tőkeeme-
lést elutasították.

V. D.

"Ott-tartaná? Visszahív-
ná? Rugalmasan foglal-
koztatná?" Ezek voltak 
a kulcskérdései annak a 
szakmai fórumnak, amely-
nek célja a nyugdíjas-fog-
lalkoztatás előnyeinek és 
lehetőségeinek bemuta-
tása volt a közelmúltban  
Békéscsabán, a polgár-
mesteri hivatalban.

A fórum a nyugdíjas-szö-
vetkezetek érdekvédelmi 
szervezetének, a Közérde-
kű Nyugdíjas Szövetkezetek 
Országos Érdekképviseleti 
Szövetségének országjárá-
sa részeként valósult meg. 
Célja az volt, hogy komp-
lex tájékoztatást nyújtsanak 
mind a nyugdíjasok, mind a 
helyi vállalkozások számára 
a nyugdíjas-foglalkoztatásról.

Dr. Kiss Gyula aljegyző 
megnyitója után több elő-
adást hallgathattak meg az 
érdeklődők: Kiss Ilona a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal, 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 
részéről, Dolgos Attila, a 
KözÉSZ alelnöke, dr. habil. 
Réti Mária PhD a Szövetke-
zeti Kutatóintézet Nonpro-
fit Kft.-től, valamint dr. Bak 
Klára PhD a Szövetkezeti 
Kutatóintézet Nonprofit Kft.-
től nyújtott informácókat.

– Tavaly januártól ked-
vezményesen foglalkoztat-
hatók a nyugdíjasok mun-

ka-jogviszony keretében. 
Ez a kedvezményrendszer 
már 2017 júliusa óta jelen 
volt  a közérdekű nyugdíjas- 
szövetkezeteknél. A gyakor-
latban általában kérdésként 
merül fel az, hogy melyik 
jobb egy nyugdíjas számá-
ra, melyik jobb egy vállalko-
zás számára. A célunk az 
volt, hogy bemutassuk az 
egyes jogviszonyokat. Az 
első lehetőség a munkajog-
viszony létesítése a mun-
ka törvénykönyve hatálya 
alatt. Ebben az esetben a 
nyugdíjasokra vonatkoznak 
bizonyos speciális szabá-
lyok. Ha közérdekű nyugdí-
jas-szövetkezeti taggá válik 
valaki, akkor azon keresztül 
tud dolgozni. A szövetke-
zeti tagság révén pedig a 
szövetkezetben rejlő egyéb 
lehetőségeket is ki tudja 
használni – fogalmazott  
dr. Bak Klára. Hozzátet-
te: vannak egyéb jogvi-

szonyok, így a polgári jogi 
jogviszony, a megbízási 
jogviszony és a vállalkozá-
si jogviszony. Ekkor a pol-
gári jogi törvénykönyv ha-
tálya alá tartozik az adott  
tevékenység. 

Dolgos Attila elmondta: 
2,6 millió nyugdíjas vagy 
nyugdíjszerű ellátásban ré-
szesülő állampolgár van ma 
Magyarországon, közülük 
6-7 százalék van csak jelen 
a munkaerőpiacon. 

– Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján a piacnak 
szüksége van a segítség-
re, a nyugdíjasokban pedig 
nagy erő van, hiszen rend-
kívül tapasztaltak és nagy 
tudásúak, amit át tudnak 
adni mentorszerepben a fia-
taloknak, így egyre nagyobb 
szükség van rájuk. A keres-
let nagy, és ők is egyre élén-
kebben érdeklődnek a lehe-
tőségek iránt – ismertette.

Gyemendi Réka

Elismerés Alaposabban tárgyalnák a költségvetést

Schmuck Erzsébet: Cselekedni kell!

A 2018/2019. tanévi Diák-
olimpia országos döntőin elért 
kimagasló eredményeiért dí-
jazta a pedagógusokat a Ma-
gyar Diáksport Szövetség.

Összesen négy kategóri-
ában adtak át díjakat: a tanév 
legeredményesebb megyei/
budapesti Diákolimpia test-
nevelőjét, a tanév legjobb 
diákolimpiai rendezvényét, 
a tanév legeredményesebb 
diákolimpiai köznevelési intéz-
ményét és a legsportszerűbb 

diákot díjazták. A legeredmé-
nyesebb megyei, illetve buda-
pesti testnevelő díját azok a 
pedagógusok vehették át, akik 
tanítványaikkal a legeredmé-
nyesebbek voltak az országos 
döntőkön. Békés megyében a 
Lencsési Általános Iskola taná-
rát, Marikné Püski Zsuzsannát 
választották az év legeredmé-
nyesebb testnevelőjének. A 
hölgy a tanítás mellett a Békés-
csabai Előre NKSE utánpótlás-
edzőjeként dolgozik.

Középen Marikné Püski Zsuzsanna (fotó: mdsz.hu)

A költségvetés a város leg-
jelentősebb döntése, fontos 
lenne, hogy ezt a közgyűlé-
sen alaposabban meg tud-
juk tárgyalni. Mivel azonban 
januárban nem volt soros 
ülés, összegyűjtöttük, mire 
kell jobban odafigyelni Bé-
késcsaba 2020-as büdzsé-
jében – fogalmazott Miklós 
Attila, az MSZP Békéscsa-
bai Szervezetének elnöke 
azon a tájékoztatón, ame-
lyet a választási szövetség-
ben együtt induló, és azóta 
is együttműködő partnere-
ikkel tartottak. 

Miklós Attila mellett Fülöp 
Csaba önkormányzati képvise-
lő, Takács Péter, a közbizton-
sági, ellenőrzési és ügyrendi 
bizottság tagja, az LMP Dél-
alföldi Regionális Elnökségé-

nek elnöke, dr. Fülöp Zoltán, 
a Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. felügyelőbizottságának 
tagja, a Magyar Liberális Párt 
Békés Megyei elnöke, valamint 
Körömi János, a Békéscsabai 
Kossuth Kör vezetője beszélt 
Békéscsaba költségvetéséről.

Mint elhangzott, Békéscsa-
bán szükség lenne egy bérla-
kás-építési programra, mert 
óriási az igény rá, valamint arra 
is, hogy az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetbe került 
emberek fokozott segítséget 
kapjanak. A háziorvosok kér-
désével kiemeltebben kellene 
foglalkozni: ahhoz, hogy ne 
legyen ennyi üres praxis, ön-
kormányzati beavatkozásra, 
például ösztöndíjprogramra 
vagy rendelőfelújításra lenne 
szükség. Beszéltek a civil szer-
vezetek fontos szerepéről, és 
arról is, hogy 1,3 milliárd forin-
tot tesznek ki a város önként 

vállalt feladatainak költségei, 
például a közművelődés, a 
sport, a vállalkozásfejlesztés 
terén. Fontosnak tartják, hogy 
itt ne legyen visszalépés. 

Nehezményezték, hogy 
bár az ellenzék a válasz-
táson részt vevő polgárok 
15 százalékát képviseli, en-
nek ellenére a 35 felügye-
lőbizottsági helyből csak  
1 helyet kapott.

D. Nagy Bence

Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben 
az LMP volt az egyetlen 
olyan párt, amely zöld-
politikával foglalkozott, a 
fenntarthatóság fogalmát 
pedig akkoriban még meg-
mosolyogták – mondta 
Takács Péter, az LMP dél-
alföldi régiós elnöke azon 
a tájékoztatón, amelyet 
Schmuck Erzsébettel, az 
LMP társelnökével tartottak  
Békéscsabán. 

Schmuck Erzsébet bizott-
sági elnökként a fenntartható 
fejlődés ügyét képviseli a par-

lamentben. Mint kiemelte: a 
klímavészhelyzet azt jelenti, 
hogy cselekedni kell, és tele-
pülési szinten kell lépéseket 
tenni, hiszen a klímaváltozás 
mindenkit érint. Úgy fogalma-
zott, hogy az utóbbi években 
„berobbantak a zöldügyek”, 
sok esetben a szélsőséges 
időjárás és a nagymértékű 
környezetszennyezés minden 
országban gondot okoz. Le-
szögezte: a megújuló ener-
giáé a jövő, és egyre nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a tele-
pülések helyi gazdaságának 

fejlesztésére, a kis- és közép-
vállalkozások támogatására 
a multinacionális cégekkel 
szemben. Elhangzott az is, 
hogy az LMP tavaly májusban 
javaslatot tett a kormánynak a 
klímatörvény előkészítésére, 
amelyben a célok kitűzésére 
és a források biztosítására 
szólított fel, de a kérdést az 
Országgyűlés még nem tűzte 
napirendre.

Takács Péter a Békéscsa-
bát érintő kérdésekkel kap-
csolatban elmondta, hogy a 
megyeközpont szerencsés 

helyzetben van, hiszen jelen-
tős zöldfelületek találhatók itt. 

– A feladatunk az, hogy ne 
csak megtartsuk ezt a szin-
tet, hanem tovább bővítsük 
ezeket a területeket, illetve a 
város folytassa azt a gyakor-
latot, hogy az önkormányzat 
tulajdonában levő épületeket 
energetikailag is korszerűsíti – 
jegyezte meg, hozzátéve, hogy 
a kedvező földrajzi feltételek 
miatt Békéscsaba előtt is nyi-
tott az út a víz- és a geotermi-
kus-energiák kiaknázása felé. 

D. N. B.



A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület február negye-
dikén ismét várta az iroda-
lomkedvelőket a városháza 
dísztermében. Az estet Ta-
kács Árpád, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott nyitotta meg. 
A programban ezúttal is helyet 
kaptak klasszikus és kortárs 
irodalmi művek, amelyeket 

Réger Wanda színész, Kovács 
Róbert, azaz Robert Bronzi 
előadóművész, valamint Hor-
váth Szabolcs műsorvezető 
olvasott fel. 

Az est egyik különlegessé-
ge az volt, hogy Janikovszky 
Éva „Kire ütött ez a gyerek” 
című könyvéből készült forga-
tókönyvet is felolvasták a film 
főszereplői.

Frankó Attila, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy a Ro-
mis Mozi jóvoltából Sajgál Eri-
ka, Reviczky Gábor és Kovács 
István is elfogadta a meghí-
vást. A „Kire ütött ez a gyerek” 
című könyv 1974-ben jelent 
meg először. Janikvoszky Já-
nos, a Móra Könyvkiadó el-
nök-vezérigazgatója megje-
gyezte: egyszer édesanyjának  
azt mondta: hálás lehet azért, 
hogy ő gyerekként szállította 
az „alapanyagot” a könyvhöz. 

A film rendezője és produce-
re, Varga Ádám először 2001-
ben találkozott az írónővel és 
megírtak egy forgatókönyvet. 
Ebből akkor már készült egy 
film, amit helyi szereplőkkel, 
Békés megyében forgattak. A 
mostani alkotás két másik kis-
film mellé kerül, és így alkotnak 
majd egy egészet.

H. Sz.

Hungarikumok nyomában 
címmel forgatnak soroza-
tot, amely hetvenegy részes 
lesz. Az egyes epizódokban 
külön-külön mutatják be a 
hungarikumokat, a békés-
csabai forgatáson a pálinka 
és a kolbász került előtér-
be. A szériának Reviczky 
Gábor, Kulcsár Edina és 
Bodrogközy Rita a fősze-
replője. A részeket a tervek 
szerint márciusban láthatja 
majd a közönség.

A rövidfilmekben Reviczky Gá-
bor alakítja a főnököt, akinek 
Kulcsár Edina és Bodrogközy 
Rita van a segítségére, ők a 
„nyomozók”. Ehhez a történet-
szálhoz a Charlie angyalai és 
a Minden lében két kanál című 
alkotásokból merítettek ötle-
teket. Minden helyszínen lesz 
legalább egy meglepetés sze-
replő, aki ismert médiasztár 
vagy színész. 

Varga Ádám, a Hun-
garikumok nyomában produ-
cere kiemelte: nagyon szereti 
a hazáját, ezért tartja fontos-
nak azt, hogy megmutassa 
a hazai értékeket, amelyeket 
szerinte sokan nem tudnak 
hová elhelyezni Magyaror-
szág történetében. A filmhez 
támogatókat is találtak. 

– A projekt a Romis mozi ön-
álló produkciójaként indult, de 
aztán az Agrárminisztérium, a 

Hungarikumok Gyűjteménye, 
valamint több, hungarikumot 
előállító és forgalmazó, illetve 
reklámozó cég is beállt a soro-
zat mögé – fogalmazott a pro-
ducer. Varga Ádám hangsú-
lyozta: a premiernél az online 
felületre fektetik a hangsúlyt, 
hogy a történetek minél köny-
nyebben eljussanak a fiatalok-
hoz. A cégcsoport szeretné azt 
is, hogy a mozikban a filmek 
előtt rövid, egyperces részlete-
ket vetítsenek a sorozatból.

Békéscsabán az első forga-
tás az Árpád Pálinkánál zajlott. 
Nagy Árpád elárulta, hogy ren-
geteg gyümölcspálinkát készí-
tenek, ugyanakkor a megye és 
a város hagyományaihoz mér-
ten főleg a szilva kelendő.

– Öröm a színészekkel 
együtt dolgozni és elmesélni 
nekik, hogy milyen is a pálin-
kafőzés. Utóbbit nem csak imi-
táljuk, hiszen a felvételek alatt 
mindkét üstünkben fő a cefre 
– részletezte az ügyvezető, aki 
egyben az Árpád Pálinka főző-
mestere is.

Ezután a disznóvágásról és 
a kolbászkészítésről forgattak, 
ebben az epizódban Hanó 
Miklós is szerepet kapott. 
Az alpolgármester kiemelte: 
nagyon fontos a hagyomá-
nyok megőrzése, továbbadá-
sa. A csabai kolbász 2013-
ban az elsők között került a 
hungarikumok közé. A készí-

tést övező szokások évszá-
zadok alatt is megmaradtak, 
minden családban apáról fiúra 
szálltak. A hasonló gyártási 
folyamatok mellett a fűszerek 
aránya ad egyedi jelleget az 
igazi csabainak.

– A családok többsége 
régen tartott disznót Békés-
csabán, napjainkban már ke-
vesebben foglalkoznak ezzel. 
Viszont még ma is sokan vesz-
nek húst, és készítenek belőle 
otthon kolbászt Ezt követően 
minden területnek megvan-
nak a maga szakemberei, akik 
füstölik vagy továbbérlelik a 
kolbászt – fogalmazott Hanó 
Miklós.

Kulcsár Edina kiemelte, 
az a feladatuk, hogy minél 
több információt átadjanak a 
hungarikumokról. A Csabai 
kolbász készítését is szeret-
nék minden apró részletével 
együtt bemutatni a nézőknek. 

– A fűszerezés terén min-
den háznak megvan a maga 
titka. A békéscsabaiak nagy 
mennyiségben tesznek bele 
pirospaprikát, emellett fok-
hagyma, köménymag és só 
kerül bele, bors viszont nincs – 
részletezte a látottak alapján a 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, Reviczky Gábor.

A Romis Film Group által 
életre hívott sorozatot a tervek 
szerint tavasszal mutatják be.

Hidvégi Dávid
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Hungarikumok nyomában: Békéscsabán a pálinkáról és a kolbászról forgattak

Az első forgatáson a pálinka készítésének rejtelmeit kutatták 

Ha Békéscsaba, akkor nem maradhat ki a hagyományos disznóvágás sem

A 71 részes sorozat a Hungarikumokat mutatja be Hanó Miklós és Reviczky Gábor a forgatáson Célzóvíz is járt a dolgos embereknek

Irodalmi est hírességekkelKolbászt készítettek a diákok
Egy sikeres pályázat nyo-

mán a Csabai Kolbászklub 
Egyesület ötszáz helyi isko-
lásnak biztosít lehetőséget 
a kolbászkészítés fortélya-
inak elsajátítására. A „Min-
den csabainak legyen saját 
kolbásza” című programon 
ezúttal az evangélikus iskola 
23 diákja vett részt. Az egye-
sület elnökségi tagja, Varga 
János elmondta: a cél az, 
hogy a fiatalok megismerjék 
a csabai házikolbász elkészí-
tésének módját. Azonban a 
rendezvényen nemcsak kol-
bászgyúrásra volt lehetőség, 
pogácsát és lekváros papu-
csot is készíthettek a gyere-
kek. Az iskolások végül saját 
készítményeiket fogyaszthat-
ták el, illetve kolbászkészíté-
si kvízt kitöltve, kisebb aján-
dékokat is kaphattak. 

D. N. B.



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A hazai kamara aranyérmével tüntették ki a békéscsabai gyógyszerészt

"Nagyon szeretem a hivatásomat"

Húsz éve indult útjára az Apáról fiúra programsorozat a Meseházban
Noha pazar körítés, 
mármint 20 gyertyás 
csokitorta nem volt, 
azonban ebben az agyon-
digitalizált világunkban 
az összes Apáról fiú-
ra rendezvény felér egy 
ünneppel. A legutób-
bi rajzás február első  
szombatján volt a Békési 
úti „kultúrszentélyben”.

– 2000 januárjában indult „vi-
lághódító” útjára ez a kvázi 
hagyományőrző program – 
mesélte Veres Kriszta –, és 
azok, akik akkoriban még 
kisgyerekek voltak, ma már 
akár a saját gyermeküket is 
elhozhatták.

A Meseház vezetője el-
mondta, hogy az Apáról fi-
úra programok eredendően 
az állandóságot és egyben 
a megújulást is képviselik – 
amely némileg paradoxon, 
de… A „de”-t kibontva pél-
daként említette, hogy hús-
vétkor például mindig feste-
nek tojást, ellenben mindig 
másféleképpen, ugyanis ki-
meríthetetlen a kézműves-
ség tárháza.

– Három alappillér ké-
pezi ezeket a délutánokat 
– fűzte hozzá –, alapvető-
en az aktuális ünnepkörre 
épül az esemény; ez most 
a farsang volt. A másik a  
kézművesség, amely a  

Meseház specialitása; a 
harmadik pillér pedig a 
„Nagymama kamrája” című 
etap, azaz az ételkóstoló. A 
nagyi most farsangi fánkot 
sütött.

Az igazi megúju-
lást azonban a csabai 
kultúrterepasztal megke-
rülhetetlen ikonjának, Soós 
Emőkének, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház mű-
vészének a léte jelentette, 
aki mesélt, énekelt, ját-
szott… valójában ő képvi-
selte a régi kor asszonyát, 
akivel a megjelent szülők, a 
Z és az Alpha generáció is 
együtt mulathatott. 

Such Tamás

Dr. Melczer Mária, a Ma-
gyar Gyógyszerészi Kama-
ra Békés Megyei Szerve-
zetének elnöke tavaly év 
végén megkapta a hazai 
kamara aranyérmét. A dí-
jat a magyar gyógyszeré-
szetért kifejtett kimagasló 
tevékenységéért, a példa-
értékű életmű elismerése-
ként adományozzák. 

– Milyen érzés volt, hogy a 
szakma ezzel a díjjal ismerte 
el az eddigi életművét?

– Meglepetésként ért, 
mert aktív korban ritkán 
kapja meg valaki a kamara 
aranyérmét, inkább egy le-
zárt életút gyümölcse lehet 
egy ilyen kitüntetés. Én pedig 
még a gyógyszertárban is 
abszolút aktívan dolgozom, 
és a gyógyszerészkamara 
elnöke maradtam. Tulajdon-
képpen – 4 év kivételével, 
amikor alelnök voltam – 26 
éve vagyok kamaraelnök. 
A kitüntetés, úgy érzem, 
megbecsülés a városnak, a 
megyének, de megbecsülés 
Békés megye gyógyszeré-
szeinek, és persze személy 
szerint nekem is. 

– Mi indította arra, hogy 
ezt a pályát válassza? 

– Gyermekkoromban és 
fiatalkoromban nem gyógy-
szerésznek készültem, na-
gyon elapróztam magam, 
sok minden érdekelt. Amikor 
érettségi előtt álltam, akkor 
jöttem rá, hogy tovább kelle-
ne tanulni, vagy dolgozni kel-
lene menni. A környezetem-
ben orvos csemeték voltak, 
akik folytatták az édesap-
juk pályáját. Szentkereszty 
Andrásékkal – aki később 
a kórház igazgató főorvo-

sa lett – egymással szem-
ben laktunk. Ő még fiatalon 
mondta nekem, hogy or-
vos lesz, és javasolta, hogy 
menjek gyógyszerésznek. 
Nem tudtam, mi fán terem 
ez, de utánanéztem és meg-
beszéltem a szüleimmel. Itt a 
fizikát, kémiát is kellett volna 
tudni, és én ezekből voltam 
szinte a leggyengébb, in-
kább az irodalom, a nyelv, a 
művészetek érdekeltek. De 
elmentem pluszórákat venni, 
rátanultam, és elsőre sikerült  
bekerülnöm. 

– Amikor belekezdett, 
olyan volt, mint amilyennek 
elképzelte?

– Nagyon nehéz volt az 
egyetem, úgy gondolom, 
hogy aki a gyógyszerész-
kart elvégzi, az tulajdonkép-
pen bármit el tudna végezni 
ezen a világon. Elméletben 
az ember bármit megtanul, 
de ha azt a gyakorlatba nem 
tudja átültetni, akkor ebben 
a szakmában nem tud érvé-

nyesülni. Emellett ha nincs 
az emberek iránti humán be-
állítottság, ha nincs ember-
szeretet, természetszeretet, 
ha nincs hit valakiben és erő, 
akkor szintén nem való erre 
a pályára. A betegekkel na-
gyon megértőnek kell lenni. 

– Melyek azok a hétköz-
napi feladatok, amelyeket a 
gyógyszerésznek tudnia kell, 
és el kell végeznie?

– A gyógyszertári munka 
nagyon összetett, és nagyon 
sokat változott az utóbbi évti-
zedekben. Két nagy csoport 
van, az egyik a gyógyszer-
expediálás, ez az, amikor a 
betegnek kiadjuk a gyógy-
szert és tanácsokkal látjuk el. 
A másik pedig a gyógyszer-
készítés. Magyarországon 
az úgynevezett magisztrális 
készítményeket a gyógyszer-
tárakban készítjük. Úgy lát-
szik, hogy ezt az orvosok és 
a betegek is igénylik, megvan 
a bizalom. Emellett ahhoz, 
hogy a patikában gyógyszer 

legyen, meg kell rendelni, 
pontosan tudnunk kell, meny-
nyi fogy belőle, hogy mindig 
legyen készleten. Lehetőség 
szerint ne kelljen a betegnek 
azt mondani, hogy délután 
vagy holnap tessék vissza-
jönni érte. Bár ma már olyan 
hatalmas nagy a gyógyszer-
paletta, a gyógyszerkész-
let, hogy egy patika, még 
a legnagyobb sem képes 
arra, hogy minden gyógy-
szert tartson. Itt is a betegek 
megértését kell kérni. Per-
sze egy gyógyszertárban a 
reggeli nyitástól a zárásig 
sok minden előfordul – de a 
legfontosabb a betegekkel 
való foglalkozás. Annál na-
gyobb feladatunk nincs, mint 
a megértés és a tájékozta-
tás. Én nagyon szeretem, ha 
lehet így mondani, imádattal 
végzem a hivatásomat.
(Az interjú teljes terjedelem-
ben a behir.hu oldalon olvas-
ható.)

K. Z. E., M. E.

Dr. Melczer Mária: A betegekkel nagyon megértőnek kell lenni           Fotó: Ujházi GyörgyA Madárbarát Óvoda cím mellett megpályázták és 
megkapták a Zöld Óvoda címet is

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum 2019-ben is nyílt pályázatot hirdetett óvodák számára 
a Zöld Óvoda cím elnyerésére. Békéscsabáról a Kölcsey 
Utcai és Ligeti Sori Óvoda székhely óvodája részesült az 
elismerésben, melyet Budapesten vehettek át az intéz-
mény képviselői január 23-án.

– Szemléletmódunk és a környezeti tudatformálásban elért 
eredményeink késztettek bennünket arra, hogy a már meglé-
vő Madárbarát Óvoda cím mellé megpályázzuk a Zöld Óvoda 
címet is. Játékvarázs Pedagógiai Programunkban kiemelten 
foglalkozunk a néphagyományok őrzésével, átörökítésével, a je-
les napok felidézésével, emellett több helyi szervezettel tartunk 
kapcsolatot, például a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel, 
a Zöld 14 Egyesülettel és a Magyar Környezetgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Társasággal – árulta el kérdésünkre Pribelszki 
Péterné intézményvezető.

Az óvodában az elmúlt időszakban többek között gyógy- és 
fűszerkertet telepítettek, a megtermett gyógynövényekből teát 
és illatosítót is készítettek, de virágágyásokat is kialakítottak a 
szülőkkel közösen. Megvalósult náluk a szelektív hulladékgyűj-
tés és a hulladék újrahasznosítása, esővizet gyűjtenek a locso-
láshoz és komposztálnak is. Madárbarát óvodaként folyama-
tosan etetik a madarakat, és védelmet nyújtanak nekik azzal, 
hogy odúkat helyeztek ki. A csoportszobákban természetsarkok 
adnak helyet a „természet kincseinek”, a vízi élővilág mindenna-
pos megfigyelését pedig akváriumok segítségével oldják meg. 

Elismerés a Kölcsey ovinak

Zöld Óvoda



Kiállítások
Petri Lackás fotókiállítása február 21-éig látogatható a Békés 
Megyei Könyvtár nyitvatartási idejében.
Mackókiállítás január 27. és február 29. között a Békés Megyei 
Könyvtár első emeletén! 
Előadások
2020. február 20-án, csütörtökön 17 órától a Lencsési Könyvtárban 
tart előadást Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi 
szakfőtanácsos Sissy – Erzsébet királynő – a magyarok nagyasszonya 
– Békés megyei vonatkozásai címmel.
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. Rendezvé-
nyünk ingyenesen látogatható.
2020. március 13-án, pénteken 17.30-tól minden érdeklődőt sze-
retettel várunk a Békés Megyei Könyvtárba A divatipar és az evés-
zavarok – A kifutók veszélyei című könyv bemutatójára. Vendégeink: 
Bogár Nikolett és Túry Ferenc, a kötet szerzői. A program ingyenes.
A könyv megvásárolható lesz a helyszínen.
Születésnapi újság – Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a születésnapi újság készítése, 
amelyet már nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügy-
feleink, hanem házassági évfordulóra, pedagógusok ballagási aján-
dékaként is. Szolgáltatásunk igénybevételével lehetővé válik, hogy az 
ünnepelt olyan kordokumentumokba tekintsen bele, amelyek a jeles 
napon aktuálisak voltak. Az elkészülő ünnepi számban lehetőség van 
fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. gólyahír 
megjelenítésére is, amely egyedivé teszi az ajándékot.
Bővebb információ: 06 (66) 530-202.

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

Tavaly márciusban a Mun-
kácsy Mihály Múzeum 
munkatársai megelőző 
régészeti feltárást végez-
tek a telekgerendási ser-
téstelepen, a középkori 
Kétsopron falu területén. 
Az ásatás érdekessége a 
napvilágra került középko-
ri bronz harangtöredékek. 
Ritka leletekről van szó, 
nagyon ritkán talál a ré-
gész ásója hasonlót. 

Négy töredéket találtunk, az 
egyiken egy kereszt körvona-
lai rajzolódnak ki, alatta egy 
alfa betű figyelhető meg. Va-
lószínűleg egy ómega betű 
is volt a harangon, hiszen az 
alfa és az ómega a kezdet és 
a vég, a teljesség szimbólu-
ma, az Atyaisten és Jézus 
Krisztus maga. Krisztussal, 
illetve a templomszentelés 
szertartásával függ össze az 
a felirattípus, amikor a ha-
rang vállára az ábécé betűit 
helyezik el. Ennek előzmé-
nye, liturgikus magyarázatára 

egyrészt Krisztus szavában: 
„Én vagyok az Alfa és az 
Ómega…” (Jelenések 1,8), 
másrészt a görög ábécé első 
és utolsó betűjét teljes betűs-
orrá bővítő középkori temp-
lomszentelési szertartásban 
találhatunk. A kétsoproni 
templomot a 15. század kö-
zepe előtt valamikor vissza-
bontották, majd kibővítették. 
Az új templomot valószínűleg 
újraszentelték, ekkor kaphat-
ta a harangot is.

A harang egyszerű ki-
vitelű, kis méretű lehetett. 
Nem Erdélyben vagy a Fel-
vidéken készült valamelyik 
híres harangöntőmester mű-
helyében, hanem helyben 
egy vándor mester, esetleg 
kontár öntötte. A harangot 
haranglábra vagy ágasfára 
helyezték a templom mellé. 
Azonban nem elképzelhetet-
len, hogy a kibővítés alkalmá-
val a huszártoronyba került.

A harangozás kezdetben a 
papok feladata volt, de a ter-
hes feladatot, ha megtehet-
ték, szolgákra bízták. Sze-
gényebb falvakban azonban 
továbbra is a pap harango-
zott. Van is egy közmondás, 
miszerint szegény az eklé-
zsia, maga harangoz a pap!

Harangoztak, ha istentisz-
teletre hívták a népet. Velük 
lehetett jelezni a reggelt, 
delet, estét. Szokás volt a 
haldoklóért való harangozás 
(lélekharang), hogy a hívek 
imákkal segítsék az Úr szí-

ne elé készülő lelket, miként 
akkor is szokás volt haran-
gozni, amikor a halottat a 
temetőbe kísérték. A közép-
kori emberek különleges erőt 
tulajdonítottak a harangnak, 
hiszen meg volt szentelve 
vagy áldva, ezért jégeső 
vagy vihar közeledtekor is a 
campanát szólaltatták meg. 
Harangoztak tűzvész, sáska-
járás és hatalmaskodás ide-
jén is. Ilyenkor nem sokáig 
szólt, mivel a fosztogatók a 
harangot is elrabolták, érté-
kes dolog volt, ágyút lehetett 
belőle önteni.

A kétsoproni harangot 
nem vitték el sem a törökök, 
sem egyéb hadak, hanem 
valamikor a tizenöt éves há-
ború (1593–1606) során az 
elpusztított, összedőlt temp-
lom maga alá temette. Né-
mán, négyszáz évet várt a 
föld alatt, hogy valaki megta-
lálja…

Nagy Dániel Sándor 
régész

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

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.
2019 nyarán Dés András, három zenésztársával, különleges „stúdiót” 

talált az Erdőkerülő Quartet bemutatkozó albumának felvételeihez: 
Németbánya és Farkasgyepű közt a Bakony erdeinek egyik eldugott, 

ember nem járta zugát választották annak helyszínéül. Dés András nem 
vitte magával megszokott hangszerszettjét, hanem a fákon, a köveken, 
a vízen, ha úgy teszik, magán az erdőn zenélt. Bár az erdőt nem tudják 

magukkal hozni, de az einschließlich címmel megjelent lemez különleges 
hangulatát a Meseházban is megidézik.

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

                    Jazz-csütörtök támogatója:  

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. február 26-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Máthé Ferenc ajánlásával: A HITEHAGYOTT
First Reformed, Paul Schrader filmje, 2017.

Paul Schrader (Taxisofőr, Amerikai dzsigoló, Dühöngő bika 
gondolatébresztő thrillerének főszereplője Ernst Toller (Ethan Hawke), 
egy hitében megingott, gyászoló lelkész, aki egy nap megismerkedik 

Maryvel (Amanda Seyfried) és annak mentálisan labilis, környezetvédő 
aktivista férjével, Michaellel (Philip Ettinger). Tollert egyre jobban 

marcangolja az az érzés, hogy a világ veszélyben van, és az egyház a 
kisujját sem mozdítja, ezért kezébe veszi az irányítást, remélve, 

hogy útja végén rátalál rég elvesztett hitére is.

KÉZMŰVESAJÁNLATUNK 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, 

melynek díja 500 Ft/fő (Békéscsaba területén belül). Időpont-egyeztetés, 
témaválasztás a 326-370 vagy a 06-20/220-0157 telefonszámon.

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

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Perlrott Csaba Vilmosra emlékeztek

Akikért a harang szólt
A művész 140 éve született

Születésének 140. évfor-
dulója alkalmából megko-
szorúzták Perlrott Csaba 
Vilmos, békéscsabai szü-
letésű képzőművész em-
léktábláját a Szabadság 
tér 20–20–22. számú ház 
falánál (a Békéscsabai Mé-
diacentrum épületénél). 

A művészre Varga Tamás 
alpolgármester és Ando 
György, a Munkácsy Mihály 
múzeum igazgatója emléke-
zett. Perlrott Csaba Vilmos 
az elemi iskolát Békéscsa-
bán végezte, rajzkészségé-
re az iskola tanítója figyelt 
fel. 1899-től Pesten a fővá-
rosi Ipar Rajz Iskolába járt. 
1904 májusában Abonyba 
került Koszta Józsefhez, 
aki tehetségesnek találta, 
így Nagybányára irányítot-
ta. Itt Iványi Grünvald Bé-
lától tanult, majd Párizsba  

ment, ami sorsdöntő hatás-
sal volt fejlődésére.

1906 őszén otthagyta az 
akadémiát, majd többedma-
gával saját iskolát alapított. 
Henri Matisse-tól tanult, aki 
átalakította szemléletét, de 
hatással volt rá Cézanne, 
Gauguin és Van Gogh stí-
lusa is. Nagybányára visz-
szatértekor több barátjával 
együtt neósnak nevezték  
magukat.

Külföldön, kiállításon 
először 1907-ben szerepelt 
festményeivel, majd egyre 
gyakoribbá váltak tárlatai 
Brüsszelben, Nizzában és 
Kölnben. 1911-ben Spa-
nyolországban járt francia 
alapítványi ösztöndíjjal. El 
Greco képeinek hatására 
művészete az expresszio-
nizmus irányába fordult.

Az 1920–1923 közöt-
ti időszakot emigrációban 

töltötte feleségével, 1924-
ben hazatért, az Andrássy 
úton bérelt új termet. Az 
1920-as és 1930-as évek-
ben kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal Németor-
szágban, majd Párizsban 
élt, a Notre-Dame-ot több 
festményén szerepeltet-
te. 1930-ban Békéscsaba 
számára is megmutatta 
tehetségét, a múzeumban 
nyílt kiállítása. Az 1940-
es évektől Szentendrén  
élt haláláig. 

1949-ben gyűjteményé-
nek nagy részét a békés-
csabai múzeumnak aján-
dékozta, a városi tanács 
azonban nem foglalkozott 
a felajánlással. Pár nap-
pal a 75. születésnapja 
előtt Budapesten hunyt 
el, 1955-ben. A főváros-
ban, a Kozma utcai zsidó  
temetőben nyugszik.

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

Lehetséges
harangrekonstrukció

Harangtöredék



A tradicionális és modern 
maszkok világa címmel 
nyílt kiállítás a Csabagyön-
gye Kulturális Központban 
a Csabai Farsang ren-
dezvénysorozat része-
ként. A megnyitón a meg-
jelenteket Mitykó György 
kiállításszervező és az 
intézmény igazgatóhelyet-
tese, Forczek Győző kö-
szöntötte. A tárlatot Széll 
János néprajzkutató, népi 
iparművész nyitotta meg. 
Az érdeklődők február  
29-éig tekinthetik meg a 
Békéscsabai Jókai Színház 
és Csabai Színistúdió izgalmas maszkjai mellett Felegyi Anikó, G. Pataki Mária, Laczkó 
Jánosné, Medve Mária, Nagy Tibor, Péter Enikő, Sziráczki Ibolya és Pécsi Orsolya alko-
tásait, maszkjait is. 

Dvořák, Mendelssohn, 
Chopin és Schumann mű-
vei csendültek fel február 
4-én este a Csabagyön-
gyében, a Csabai Far-
sang programsorozatban. 
Ezen az estén a Budapesti 
Fesztiválzenekar tagjaiból 
álló Grassalkovich Vonós-
négyes adott koncertet 
Csabay Domonkossal, az-
zal a Fischer Annie-díjas 
zongoraművésszel kiegé-
szülve, aki néhány éve em-
lékezetes koncertet adott a 
Jókai színház Vigadójában 
is. Előadásmódja azóta 
még érettebb lett, ahogy azt a csabai közönség is megtapasztalhatta. A koncerten si-
kert aratott Lezsák Zsófia első, Molnár Noémi másodhegedűs, Gálfi Csaba brácsa- és 
Dvorák Lajos csellóművész játéka is. 
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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

Konstruktív kiállítás a Csabagyöngyében Rózi, a javasférfi megtáncoltatta Micimackót 

Amatőr alkotók bemutatkozása Farsangoztak a Molnárházban

Tárgy nélküli kép – a 
rendező forma címmel 
nyílt konstruktív kiál-
lítás a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. 
Mitykó György, az intéz-
mény kiállításszervezője 
a gyulai József Dezső 
Alkotókör tagjait hívta  
meg Békéscsabára.

Az amatőr alkotócsoport 
művészeti vezetője, Séllei-

Andruska Anna elmondta: 
az egyesületnek 25 állandó 
tagja van, foglalkozásaikon 
időnként vendégtanárok is 
részt vesznek. A Gyulai Er-
kel Ferenc Művelődési Köz-
pontban működnek, és az 
intézmény bevonta az egye-
sületüket egy projektjébe. Így 
találkozhattak Novák Attila 
vizuálpedagógussal is, aki  
a konstruktivizmus világába 
vezette be a csoport tagjait.   

Novák Attila kiemelte: 
fontosnak tartja, hogy az 
amatőr alkotók megismerjék 
a XX. század képzőművé-
szetének alapköveit, többek 
között a konstruktivizmust, 
a kép belső szerkezetének 
hangsúlyosabb megjelení-
tését, az absztrakt gondol-
kodásmódot. Ez nem köny-
nyű, de bízik abban, hogy 
folytatódhat a közös munka.

Szilágyi Viktória

Farsangi mulatságot tar-
tottak február negyedikén 
este a Molnárházban. A „Ma 
itt mindent lehet!” ukázzal 
szállták meg a vidám lelkek a 
Harruckern utcai viskót.

Sírtak a vonók a Schäfer Trió 
– Bene Gábor bőgős, Rácz 
Gyula brácsás és Schäfer 
Szilveszter prímás – jóvoltá-
ból, és takarosan kacagott a 
nép a maszkos fejek felbuk-
kanásával. Megjelent például 
Rózi, a javasférfi; Micimackó; 
Malacka; egy tengerészlyány 
és egy unicornis is.

"Veresegyszarvú" Krisztina 
programfelelős elmondása sze-
rint nagy bajban lennének, ha 
ezt a téli ünnepkört egy műve-
lődési házba szervezték volna. 
Hiszen ilyen intim, vert padlós, 
autentikus atmoszférát árasz-
tó környezet, amely csak úgy 
pulzája magából a szakrális 
erőket, egyre kevesebb létezik. 

A muzsikáréba olykor a 
szoba egyik-másik szegleté-
ből a furulyájával be-bekap-
csolódott Kádár Feri bácsi, aki 
bizony Ferkó fia miatt növesz-
tett bozontot a felső állkapcsa 
felé; és (Pribojszki) Feri Va-
gyok Csabáról is, aki szintén 
fújta a furulyáját.

Közben némileg késve 
Micimackó is megérkezett, 
ugyanis állítólag eltévedt a 
Meseház–Kotró–Molnárház 

Bermuda-háromszögében. A 
kórus belekezdett a Megfogták 
a vén medvét-be, majd Rózi 
javasférfi Micimackóval elin-
dult a beszerző körútra. Végül 
Géza bácsi elmondta az igaz-
ságost: – Változnak a korok, 
Fiam. Valamikor elég volt, ha 
hazakísértél egy kislányt, és 
nyomban kaptál egy csókot… 
ma már gyerek kell ahhoz, 
hogy CSOK-ot kapjál.

Such Tamás

Farsangi maszkok Grassalkovich Vonósnégyes

KIÁLLÍTÁS
Február 14., péntek 17 óra – Bartyik János békéscsabai alkotó 

festményeiből összeállított kiállítás megnyitása.
A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. 

Megnyitja Ugrai Gábor tanár. Közreműködnek
a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és AMI diákjai.

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

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Február 14., péntek 18 óra – Remete Tamás házassági 

tanácsadó, párkapcsolati coach előadása Mire vágyik a férjem? 
Mire vágyik a feleségem? Tények és tippek párunk jobb 

megértéséhez címmel.
Az előadás a házasság hetéhez kapcsolódó program. 

Február 17., hétfő 14.30 óra – Komlósi Kálmánné vetítéssel 
egybekötött előadása: Túrák a Páring-hegységben címmel

a Nyugdíjas klubban. 
Február 24., hétfő 14.00 óra – Farsangi néphagyományok

a Kárpát-medencében, szlovák népszokások Békéscsabán.
A Nyugdíjas klub vendége Ando György,
a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója.

Március 2., hétfő 17 óra – Közös gondolkozás a kertészet 
jegyében. Vendégünk Sipos József növényorvos.

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 24., hétfő

2020. február 17., hétfő

2020. februrár 25., kedd

2020. február 18., kedd

2020. február 26., szerda

2020. február 19., szerda

2020. február 27., csütörtök

2020. február 20., csütörtök

2020. február 28., péntek

2020. február 21., péntek

2020. február 29., szombat

2020. február 22., szombat

2020. március 1., vasárnap

2020. február 23., vasárnap

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

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 BRSE TV
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
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 Kezdőkör
21.00 MTK–Békéscsaba 
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  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 IV./1.
  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–Vác 
 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./6.
  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 Üzleti Negyed
21.00 Fekete aranyláz
21.55 Aggódunk érted 18.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
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 Szempont
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 Praktikák
21.00 Békéscsaba–
 Debrecen 
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Üzleti Negyed
  8.10 Generációnk
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
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 Szomszéd vár
21.00 MTK–Békéscsaba
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek

  6.10 Aktuális

  6.30 Szomszéd vár

  7.00 Híradó

  7.20 Aktuális

  7.40 Praktikák

  8.10 Épí-Tech

  8.40 BRSE TV

  9.00 Közgyűlés (élő)

19.00 Híradó

19.20 Aktuális

20.00 Híradó

20.20 Művészbejáró

21.00 Békéscsaba–Vác 

 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 Szomszéd vár
  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 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 1.
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 IV./2.
21.00 A fegyházlelkész
22.05 Madarat tolláról 12.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ IV./2.
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 IV./1.
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ IV./4.
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
  9.00 Közgyűlés (ism.)
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ IV./2.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A modern cirkusz
 atyja
21.55 Pilvax underground
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 MTK–Békéscsaba 
 labdarúgó-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 IV./1.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Öt folyón hazafelé
22.55 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–Vác 
 labdarúgó-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ IV./2.
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 Kerékpárral
 Szegedtől Füzérig
22.30 48 becsülete
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ IV./2.
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 Generációnk
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ IV./1.
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 Csavargók
22.00 Csodálattal és hálával
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ IV./1.
24.00 Képújság

A        MŰSORA • 2020. február 17. – március 1.

K I T E K I N T Ő

2020. február 17. 21.00 2020. február 18. 21.00 2020. február 22. 21.00 2020. február 23. 21.00 2020. február 24. 21.00 2020. február 25. 21.00 2020. február 29. 21.00
MTK–Békéscsaba Fekete aranyláz Öt folyón hazafelé Csavargók Békéscsaba–Debrecen Békéscsaba–Vác Modern cirkusz atyja

Újabb látványosságokkal bővült a gyulai vár
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Kubinyi 
Ágoston Programjában 
mintegy 13 millió forin-
tos beruházás végére ke-
rült pont január végén. 
A gyulai várban olyan 
digitális fejlesztéseket 
hajtottak végre, amelyek 
teljesen egyedivé tették a  
kiállítóhelyet.

A 21. századi technológia 
segítségével még érthetőbbé 
és élményszerűbbé válik a 
16. század történelme, egy-
úttal az a kiállítás is, amely a 
várban tekinthető meg. A tár-
lat az 1566-os ostromot fény-
vetítéssel megidéző, narrált 
diorámával; egy kiterjesztett 
valóság alapú installációval, 
valamint az 1566-os és az 
1690-es évekbeli várat és 

környezetét megidéző videó-
val gyarapodott.

A kiállításon egy olyan 
hajdúpuska is megtekinthe-
tő, amelyet akár egy 1566-
ban élt gyulai várvédő is 
láthatott volna. Emellett egy 
csatajelenet és egy három-
szor másfél méteres, pon-
tosan lemintázott dioráma 
képezi ezentúl a tárlat részét, 
amely még élethűbben adja 
vissza a vár életét, illetve  
a nevezetes török ostromot.

Fekete Péter kultúráért 
felelős államtitkár kiemelte: 
Gyula városa ismét országos 
jelentőségű attrakcióval állt 
elő. Mint mondta, a Kubinyi 
program támogatása jó hely-
re került. A turizmusnak, az 
oktatásnak, a helyi közös-
ségek együtt tartásának 
rendkívül fontos lépése lehet 

egy ilyen fejlesztés. Egyúttal  
jelezte, hogy a program 
idén is folytatódik és bíznak 
benne, hogy legalább 30 in-
tézményt tudnak támogatni 
2020-ban.

Görgényi Ernő, Gyula pol-
gármestere hangsúlyozta, 
hogy fontosnak tartják a tele-
pülés értékeinek bemutatását, 
amelyekhez felhasználják a 
modern technológiát is. Úgy 
véli, ez azért is bír nagy jelen-
tőséggel, mert így még szé-
lesebb körben megérthetik a 
látogatók ezeknek az esemé-
nyeknek a jelentőségét. 

Dombi Ildikó jelezte, hogy 
közel 15 éves vártörténeti 
kiállítást sikerült megújíta-
ni a Kubinyi program révén. 
Kiemelte a két, kiterjesztett 
valóság alapú filmet, de a 
tárlat koronájának a diorámát 

nevezte, amelyhez ötperces 
fényattrakció társul. Hozzá-
tette: reméli, hogy az inter-
aktív elemekkel a látogatók 
számára a múzeumlátogatás 
még élményszerűbb lesz.

Hajnal Péter, a dioráma 
készítője kérdésünkre el-

mondta: az 1566-os várost-
romnak azt a jelenetét ábrá-
zolták, amikor a törökök, két 
hónapos ostrom után áttörik 
a vár falát, a védők pedig 
visszavonulnak a komple-
xum belső, védett területe-
ire. A makett készítésekor 

kihasználták a technológiá-
ban rejlő lehetőségeket is, a 
látványos fényfestésben egy 
nagy teljesítményű projektor 
segít, így téve még élvezete-
sebbé az események audio-
narrált nyomon követését.

Horváth Szabolcs
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Elhunyt Baukó András (Tusi bácsi)

Nyílt napokon gyakorolhattak a jövő reménységei 

Kosárlabda: Magabiztos győzelem itthon

Tehetségkutató napok a tornászoknál
A Torna Club Békéscsaba 
tehetségkutató napokat 
tartott januárban. A bemu-
tatónapokon a mozogni 
vágyó kislányok és szüle-
ik a klub életébe is bete-
kinthettek.

A nyílt foglalkozások célja 
az volt, hogy az érdeklődő 
gyermekek minél fiatalabb 
korban megismerkedhesse-
nek a sportággal. Fóri Már-
ta, a Torna Club Békéscsa-
ba elnöke elmondta, hogy 
nagyon sokan már 4-5 éves 
korukban az egyesülethez 
kerülnek. Az úgynevezett 
Bukfenc Akadémián játékos 
előfoglalkozások formájá-
ban zajlanak az edzések. 

Fóri Márta kiemelte, hogy 
a torna minden sport alapja, 

ezért nem lehet elég korán 
bevonni a gyermekeket, akik 
a klub foglalkozásain meg-
tapasztalhatják a mozgás 
örömét és megszokhatják 
a légkört. Kifejtette, hogy 
örömmel várják azokat is, 
akik csak hobbi szinten sze-
retnének tornával foglalkozni, 
és azokat is, akik mélyebben 
kívánják megismerni a sport-
ágat. Ezzel kapcsolatban az 
is elhangzott, hogy elenged-
hetetlen a szülőkkel való szo-
ros együttműködés, valamint 
az óvodapedagógusokkal 
való konzultáció, ők ugyanis 
naponta rálátnak a gyere-
kek mozgására, felhívhat-
ják a klub figyelmét egy-egy  
ígéretes tehetségre.

Vastag Levente, az egye-
sület egyik edzője arról tá-

jékoztatott, hogy jelenleg 
is több korosztály felkészí-
tésén dolgoznak. A klubot 
érintő következő megméret-
tetés március 14-én zajlik 
majd, ahol kezdő, haladó és 
serdülő versenyzők mérik 

össze tudásukat. A Torna 
Club Békéscsaba még feb-
ruár 26-án tart nyílt tanítási 
órákat, hogy a sportág alap-
jait megismertessék az ér-
deklődőkkel.

D. Nagy Bence
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BÉKÉSCSABA
1912 ELŐRE

A Békéscsabai Kosárlabda Klub felnőtt csapata febru-
ár 2-án a Debreceni Atlétikai Club II. csapatát fogadta 
a Lencsési Általános Iskola tornacsarnokában. A vég-
eredmény 81–52 lett a hazaiak javára.

A győzelem nem volt egyértelmű. Jancsika Árpád edző el-
mondta, hogy a harmadik negyed közepéig nagyon szoros 
volt a mérkőzés. Ki tudták használni azt, hogy többen van-
nak, és sikerrel rotálták a fiúkat. Az is kijött a meccs végére, 
hogy többet edzenek, jobban meg tudták csinálni a figurákat 
és lefutották az ellenfelet. Legutóbb a DEAC Campus csa-
patától elszenvedett vereség miatt nehéz helyzetbe került a 
csapat a hátralevő tizenegy meccsre, a sorsolás azonban a 
csabaiaknak kedvezett. Jancsika Árpád kiemelte, hogy a ne-
héz derbiket szerencsére hazai pályán játszhatják, ahol szá-
míthatnak a 300-400 helyi szurkoló támogatására is.

In memoriam †

Hosszan tartó, türelem-
mel viselt betegség után 
február 6-án, csütörtökön, 
hetvenkilencedik életévé-
ben elhunyt Baukó András 
(Tusi bácsi), a Békéscsa-
ba 1912 Előre nyugalma-
zott masszőrje. 

A Lilák gyúrója 52 éven ke-
resztül szolgálta az Előrét 
és számtalan feledhetetlen 
siker részese, közreműkö-
dője volt.

Tusi bácsi a 2015/2016-
os szezon után nyugdíjba 
vonult, de amíg egészségi 
állapota engedte, továbbra 
is rendszeresen látogatta 
szeretett klubját.

A 2017-es évben életmű-
díjjal is kitüntetett legenda 
legalább 1500 alkalommal 
ült a kispadon és csak el-
vétve akadt olyan esemény, 
ahol ne tűnt volna fel jelleg-
zetes alakja.

Munkája elismeréseként 
egy időben a magyar ifjúsági 
válogatott mellett tevékeny-
kedett, és több esetben más 
csabai klub sportolóinak is 
a segítségére volt, sport-
eseményeken vállalt segítő 
szerepet.

Baukó András a lila-fehér 
egyesülettel átélte az arany-
kort, a ’80-as és ’90-es évek 
kiemelkedő eredményeit, de 
akkor is ott volt, amikor a si-
kerek elkerülték a viharsarki 
csapatot.

Legalább 50 edzővel dol-
gozott együtt és több száz 
labdarúgó izmait dolgozta 
meg, segítette őket a mi-
előbbi felgyógyulásban. 
Klubhűsége, munkabírása 
és élete mindenki előtt pél-
daértékű lehet.

Tusi bácsit a Békéscsaba 
1912 Előre saját halottjának 
tekinti.

Emlékeinkben megőrizzük!

Nyolc között a röplabdás lányok 

Challenge Kupa

Miután a Swietelsky-
Békéscsaba január-
ban 3–0-ára nyert a 
Calcit Kamnik otthoná-
ban a Challenge Kupa 
nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén, a vissza-
vágón is jól szerepelt: 
feburár 6-án 3–2-re ver-
te meg a szlovénokat. A 
BRSE a kettős győzelem-
mel negyeddöntős a har-
madik számú európai ku-
pasorozatban.

Kiegyenlített csatát hozott 
a nyitó játszma első fele. 
Vasja Samec Lipicer 12–15-
nél kért először időt, sőt, 
két labdamenettel később, 
ötpontos hátrányban is meg-
tette ugyanezt. A házigazda 

nem is adta fel, de a leg-
fontosabb labdameneteket 
a szlovén együttes nyerte, 
amely 25–22-vel előnybe 
került (0–1). A második szett 
első két pontja is a Calcit 
Kamniké lett, de ezt követő-
en lendületbe jött a BRSE! A 
csabaiak 25–16-tal kiegyen-
lítették a meccs állását (1–1).

A csabai lányok a harma-
dik szett közepén újra rákap-
csoltak, a szlovén riválisnak 
pedig nem volt ellenszere. 
Innen már csak a meccs 
végeredménye volt kérdé-
ses, Vasja Samec Lipicer 
a folytatásban azoknak is 
lehetőséget adott, akik az 
elmúlt találkozókon keve-
sebb időt töltöttek a pályán. 
Glemboczki Zóra, Szedmák 

Réka, Fábián Fanny és 
Bodovics Hanna is érke-
zett, a kezdőcsapatból csak 
Molcsányi Rita és Pekárik 
Eszter maradt. Az ötödik fel-
vonásban a fiatal játékosok 
megmutatták, hogy lehet 
rájuk számítani: bravúros 
megoldásokkal és lelkes já-
tékkal kiharcolták a kettős 
győzelmet. A végén Rády 
Boglárka és Szűcs Gréta is 
pályára léphetett, a házigaz-
da a negyedik mérkőzéslab-
dát értékesítve, több mint 
kétórás csatát nyert meg.

A BRSE a negyeddön-
tőben a Olympiakosz Pi-
reusz ellen játszhat. A 
görögök az orosz Yenisei 
Krasnoyarskkal szemben 
arattak kettős győzelmet.



A békéscsabai Zsíros 
György 1992-ig meteoroló-
gus volt, de miután a szak-
májában technikai rend-
szerváltás történt, és az 
elektronika kiszorította az 
embereket, vett egy 180 fo-
kos fordulatot: bő 30 éve a 
Lencsési lakótelepi, családi 
trafikjukban tevékenykedik.

Most mégis elsőként arról 
faggattuk, hogy miért nincs 
hó, ha hideg van.

– Ez a mostani száraz, hi-
deg idő a globális felmelege-
dés egyik járulékos jelensége 
– mondta Zsíros György, azaz 
Zsíros Gyuri. – Hosszabb an-
ticiklonos időszakok vannak, 
amelyek nem kedveznek a 
csapadékképződésnek, vi-
szont a derült, száraz éjszakák 
velejárója az erőteljes hőmér-
sékletcsökkenés. Ez válasz is 
az alapkérdésre, miszerint ha 
hideg van, miért nem jár együtt 
a hideggel a havazás is.

– Mindenki emlékszik nagy 
havakat hozó hideg telekre – 
folytatja –, ami most sem kizár-
ható. Ennek előfeltétele, hogy 
a ciklonok pályája délebbre 
helyeződjön, mert a ciklonok-
ban a különböző hőmérsék-
letű légtömegek keverednek 
egy spirális pályán, és ez a ke-
veredés a feltétele a nagyobb 
csapadékmennyiség-kép-
ződésnek, ami megfelelően 
alacsony hőmérséklet esetén 
nyilván hó formájában hullik.

Hozzáteszi: a globális 
felmelegedés egyik követ-
kezménye, hogy a ciklonok 
pályája északabbra húzódik, 
térségünkben egyre jobban 
érvényesül a mediterrán ha-
tás, ennek következtében a 
telek egyre enyhébbek. A 
fehér karácsony csak a me-
sékben és nagyanyáink el-
beszéléseiben fordul elő, a 
Mikulás pedig egyre ritkáb-
ban érkezik szánkón.

A harminc éve trafikos-
ként dolgozó meteorológus 
kis üzletében szó szerint van 
minden: a '80-as évek bizsu 
kellékeitől a mai kor legmo-
dernebb pukkanó nyalókájá-
ig; napi- és hetilapok,  ma-
gazinok.

Kérdésemre, vajon mi a 
titka annak, hogy egy ilyen 
kis szatócsbolt a multik vi-
lágában is virágzik, elmond-
ja: „Elsősorban a közvetlen 
kapcsolattartás az emberek-
kel; azonfelül szinte mindig 

nyitva kell lenni (mindennap 
reggel 6-tól este 6-ig). Mert 
ha mondjuk az embereknek 
valami otthon elfogyott, ak-
kor egyből hozzánk jönnek. 
Egyfelől tudják, hogy mit ke-
resnek, másfelől tudják, hogy 
egész nap nyitva vagyunk.”

Náluk olyan nincs, hogy 
nincs; vagy van, vagy lesz. 
Továbbá elmondása szerint 
pusztán humánszolgáltatást 
is végeznek, mert a vevők-
nek igenis igényük van a be-
szélgetésre.

Van egy további nem min-
dennapi történetem is Zsí-
ros Gyurival kapcsolatban: 
2004 novemberében Hobo 
a József Attila műsorával a 
szomszédos Lencsési Kö-
zösségi Házban lépett fel. A 
kezdés előtt Ujj Éva, a szer-
vező szólt az énekesnek, 
hogy meg kell várniuk a tra-
fikost, ugyanis Zsíroséknál 
műszakváltás volt.

Such Tamás
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A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

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.

Ha szeretnél egy tanyát és nem szereted 
a sarat, akkor hívjál! 3 szobás családi ház 

városi vízzel, három fázissal, központi 
fűtéssel jó áron eladó, Kenderföldeken. 

Tel.: 70/519-3376 vagy 70/408-9838.

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.

OKTATÁS

Angol napközi. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB

Olcsón eladó kihúzható heverő két fotellel, 
egy franciaágy. Tel.: 70/398-0813.

Eladók Békéscsabán: egy tripla piros 
virágú hibiszkusz, egy nagy papagájvirág, 

egy nagy szobai jukka, Daewoo 40 és 
Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, 

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

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata

Kik voltak, honnan jöttek őseink?
A hagyomány szerint Csaba faluját 1718-ban alapították 
újra, közvetlenül a török hódoltság és a Rákóczi szabad-
ságharc kora után. A közhiedelemmel ellentétben nem 
néptelenedett el a török uralom alatt (Békés megyében: 
1566–1695) a helység, bizonyos időszakokban megülték, 
majd elmenekültek lakosai. Ezt követően a megszállók 
kiűzését kísérő háborús időszak, a szabadságharc szülte 
létbizonytalanság, de a rácok fosztogatásai sem kedveztek 
még évekig a megtelepedésnek.

1717-ből van először írásos forrásunk arra nézve, hogy Csabán 
ismét megjelent az élet, ez pedig az abból az évből való összeírás. 
Eszerint már 22 család lakott itt, akik közül 20 református magyar 
volt. A kutatások szerint ezek az első telepesek Gerláról, Békésről 
és Dobozról származtak, és már 1717 előtt elkezdtek idevándo-
rolni. Ezzel párhuzamosan 1704-1714 között megindult egyfajta 
spontán idevándorlás is felső-magyarországi vármegyékből. A 
benépesülést tehát egy több évtizeden át zajló folyamatként kell 
értelmeznünk, amely korábban elkezdődött, s látványos méretű 
letelepedési mozgalommá duzzadt a következő évtizedekben.

Az új telepesek tömeges mértékű bevándorlása 1723 után 
kezdődött, amikor Harruckern János György hadi élelmezési 
biztos a császári udvarnak tett szolgálataiért cserébe megkapta 
a megyét. Mivel ez a terület meglehetősen ritkán lakott volt, még 
a vadállatok is igen elszaporodtak, arra törekedett, hogy ezt a 

hatalmas földterületet legyen, aki megműveli, méghozzá minél 
hamarabb. A föld javaiból tudta ugyanis saját kiadásait fedezni, 
valamint az adót fizetni. Így ő és jószágkormányzója, Thúróczy 
Miklós úgy vélték, máshonnan kell idecsalogatni jobbágyokat, 
hogy a munkát elvégezzék, s hogy minél hamarabb és többen 
jöjjenek, kedvező adófeltételeket kell számukra biztosítani. Emel-
lett azt is gondolták, hogy az azonos vallású és nemzetiségű 
jobbágyokat egy helyre, egy településre kell telepíteni, elkerülve 
minden ellenségeskedést, amely a munkát hátráltatná. Így indult 
meg a felvidéki szlovákok tömeges betelepülése-betelepítése 
Csabára.

Ugyancsak a hagyomány világít rá az első, név szerint is ismert 
idevándorló felvidéki szlovákokra. 1717-ben három férfi – Duna 
János, Szekerka János és Valent Jakab – kért engedélyt, hogy 
családjaikkal Csabán telepedhessenek le. Ezt követően, s főleg 
Harruckern és Thúróczy ösztönzésére, az addig csak kisebb 
csoportokban idevándorló felvidéki jobbágyok tömegesen, több 
hullámban érkeztek a megyébe és Csabára. Mindannyian evan-
gélikus felvidéki szlovákok voltak, akik sok helyről, több megyéből 
érkeztek a jobb élet reményében. Főként Gömör, Hont, Pest és 
Nógrád vármegyékből, majd Abaúj, Árva, Bars, Borsod, Heves, 
Liptó, Nyitra, Sáros, Túróc és Zólyom megyékből jöttek Csabára.

A földesúr számos kedvezményt biztosított a betelepülők-
nek. Az egyik ilyen egy szabadabb jogi helyzet felkínálása volt. 
A felvidéki evangélikus jobbágyok örökös jobbágynak számítottak 
ugyanis eredeti lakhelyükön, akik nem költözhettek el a földjükről, 
szökés esetén régi uruk vissza is követelhette őket. Itt viszont szer-
ződéses, azaz taksás viszonyt kínáltak fel számukra, amellyel a 
természetbeni szolgáltatásaiknak egy részét vagy egészét évente 
egy összegben megválthatták, de a szabad költözés jogát is visz-
szaszerezték.

Sokan jöttek azonban ide úgy, hogy nevet változtattak és el-
szöktek otthonról, pont azért, hogy régi uruk nehogy a nyomukra 
akadjon. Itt aztán bőségesen hasíthattak maguknak jó minőségű 
termőföldet, de 2-3 évre adómentességet is kaptak. Nem maradt 
persze mindenki örökre Csabán, aki ideköltözött, sokan továbbáll-
tak a mentesség lejárta után.

A vándorlás másik oka a vallási üldöztetésekben kereshető. A 
török által korábban nem birtokolt részeken, így a Felvidéken is 
erőteljes vallási üldöztetésnek voltak kitéve a protestáns – evan-
gélikus és református – egyházak tagjai. Békés megyében azon-
ban nem volt, aki háborgassa őket, s a katolikusok is csak az 
1740-es években jelentek meg Csabán. Már 1718-ban lelkészük 
is volt, Suhajda János nevű, de emeltek itt imaházat is a mai 
evangélikus kistemplom helyén, majd 1723-ban újabbat emeltek 
ugyanott szilárdabb, tartósabb anyagból. Végül 1745-ben kaptak 
engedélyt, hogy ugyancsak ennek a helyén építsenek egyha-
jós templomot égetett téglából, melyet később kereszthajóval és 
toronnyal egészítettek ki, így épült fel, amit ma evangélikus kis-
templomnak hívunk.

Hagyományaik és kultúrájuk részeként pedig azt a szlovák 
nyelvű evangélikus énekeskönyvet használták az istentisztelete-
ken, amelyet tranosciusnak nevezünk. A 400-nál is több éneket 
tartalmazó könyvet egy Juraj Tranowsky nevű szlovák, liptószent-
miklósi evangélikus lelkész és egyházi énekköltő szerzette és 
állította össze, hogy a vallási üldözések korában összefogja az 
evangélikus híveket, lelki összetartozásukat megerősítse. Először 
1636-ban jelent meg, amely szerzőjéről is kapta a nevét, és a csa-
bai szlovákok mind a mai napig használják, holott a mai Felvidé-
ken már ismeretlen. Különlegességét jól jelzi, hogy a békéscsabai 
települési értéktárnak része 2017-től.

Szalay Ágnes

TÉLI 
BALLON AKCIÓ!

990FT  

AKciós Kihelyezési Díj:

Most MÉG Könnyebben indul a szolgáltatás!

30/915-9399
Házhoz szállított ballonos víz már 990 Ft-tól (52 Ft/l). 

A kedvezményes díj Szivárvány Aqua termékrendelésre érvényes, 2020. március 1-ig, ügyfelenként max. 2 kupon erejéig.                   

WWW.szivarvanyaqua.hu

KRISTÁLYTISZTA
TERMÉSZETES 

ÁSVÁNYVÍZ

TR

Még Hobo is megvárta a műsorával

Zsíros György, a trafikos 



A Bihari Túrák Egyesület 
vendége volt a közelmúlt-
ban Szőnyi Ferenc, azaz 
Racemachine, az ultra- 
triatlonista világbajnok. 

Szőnyi Ferenc 43 évesen 
(13 éve) kezdett el sportolni, 
futni, majd alig öt év eltelté-
vel megnyerte a Mexikóban 
megrendezett Deca ironman 
versenyt, és egy évvel ké-
sőbb ezt a bravúrt megismé-
telte. Mint megtudtuk, miután 
a fejébe vette, hogy a súlya 
miatt sportol, igen hamar jöt-
tek az eredmények.

– 2007 áprilisában kezd-
tem el futni, először csak 2000 
métert. Augusztusban már 
magyar bajnoki második let-
tem a 12 órás futóversenyen. 
Persze nemcsak futottam, 
hanem életmódot is váltottam 
– mesélte Racemachine. .

2013-ban Olaszország-
ban a győri Rokob Józseffel 
harminc napon át, minden-
nap letudva egy Ironman 
triatlon távot – tehát 3,8 kilo-

méter úszást, 180 kilométer 
kerékpározást és 42 kilomé-
ter futást –, először sikerült 
30-szoros ironman távot tel-
jesítenie. Ezen az egyedülál-
ló versenyen második lett.

2017-ben és 2018-ban is 
rajthoz állt és mindkét alka-
lommal megnyerte a Himalá-
jában megrendezett Hell Ult-
ra Running versenyt, melyen 
480 km magashegyi terepfu-
tás volt a feladat a Himalája 
hágóin át összesen + 10 000 
méter szint leküzdésével.

2019-ben mindamellett, 
hogy teljesítette futva az El 

Camino 780 km-es távját, 
majd egy dupla és két ötszö-
rös ironman távot, elindult a 
mexikói 20x IronMan verse-
nyen, ahol második lett. Ő 
volt az első a világon, aki két-
szer is teljesítette ezt a távot.

56 évesen sem áll le, ter-
vezi az idei versenynaptárát. 
Az első időszakra egy külön-
leges versenyt nézett ki ma-
gának, amely a sokatmondó 
Crazy Desert névre hallgat. 
Texas államban 100 km-re 
nevezett be, szóval izgal-
masnak ígérkezik ez az év is. 

Such Tamás 

Puskelyné Pacsika Mónika mézeskalács 
alkotásaiból nyílt kiállítás a közelmúlt-
ban az Iparosok Házában, A hagyomány 
édes jelene címmel.

Az alkotó első önálló kiállítását Baráth Éva 
nyitotta meg, akivel hasonló az érdeklődé-
sük a népművészetek felé. Vallják: akkor él 
tovább a hagyomány, ha azt modern formá-
ba öntik. 

Puskelyné Pacsika Mónika 2014-ben egy 
nagyváradi utazás alkalmával találkozott a 
mézeskalács díszítésének magas szintű mű-
velésével, ami akkor teljesen elvarázsolta. 
Azóta munka után, éjszakánként fáradhatat-
lanul él a hobbijának, amellyel értéket ment 
és teremt egyszerre. Tevékenysége hidat 

épít a múltból a jövő felé. Az alkotó megkö-
szönte családjának, hogy biztosítják mind-
ehhez a hátteret. 

Szilágyi Viktória

Februárhoz olyan általáno-
san elterjedt időjárás- és 
természetjósló hiedelmek 
kapcsolódnak, mint pél-
dául a gyertyaszentelés. 
Vihar, égzengés, villámlás 
és jégeső alkalmával gyer-
tyát gyújtottak. A szentelt 
gyertya Krisztus jelképe, 
és úgy tartották, hogy a 
gyertya lángja megvédi a 
csecsemőket, a betegeket 
és a halottakat a gonosz 
szellemektől. 

Február másodika időjósló 
nap volt, mely szerint, ha a 
barlangjából kijövő, téli álmá-
ból ébredő medve napos időt 
talál és meglátja az árnyékát, 
akkor visszabújik, mert hosz-
szú lesz még a tél. 

Február 3-a Balázs nap-
ja, Szent Balázst például a 
diákság pártfogójának tar-
tották. Ezen a napon volt  
a Balázs-járás, ami ado-
mánygyűjtő és köszöntő jel-
legű népszokás volt.

A farsang időszaka víz-
kereszttől hamvazószerdáig 
(idén február 26-áig), a hús-
vétot megelőző negyvenna-
pos nagyböjt kezdetéig tart. 
Az évente ismétlődő farsang 
évszázadok óta az evés-
ivás, lakodalmak, disznóto-
rok, jelmezes felvonulások 
és bálok ideje. Jellegzetes 
étele a fánk, amelynek mági-
kus erőt tulajdonítottak.

A régi népi kalendáriumok 
havonta felhívták a figyelmet 

az aktuális mezőgazdasá-
gi, kertészeti feladatokra is. 
Februárra a palántaneve-
léshez a magvak részére 
a melegágyak elkészítését 
javasolták. Mint írták, ami-
kor a föld fagytalanná lett, 
vethetők már a mák, a petre-
zselyem, a sárgarépa, a sa-
láta magvai. Lassan eljön az 
ideje a kert trágyázásának, a 
vesszők vágásának, a sövé-
nyek kiigazításának.

Gécs Béla
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N A P T Á R
Február   –   Télutó   –   Böjtelő hava

Előadást tartott az ultratriatlonista világbajnok 

Tégy magadért!
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület gondozásában indult útjára múlt év 
novemberében a Tégy magadért – a családok jobb testi-lelki jól-létéért program, 
amelybe még most is bárki bekapcsolódhat.
A program célja az egészség-műveltség fejlesztése annak érdekében, hogy tudatosabban 
tudjuk óvni a saját egészségünket, és magunk is tegyünk érte, ne csak a fehér köpenyes 
gyógyítótól várjuk a megoldást. 
A foglalkozások a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesületnél zajlanak Békéscsabán, 
a Kazinczy u. 6/1. szám alatt.
Az időpontok a következők: 
 • február 24 17.00; 
 • március 9. és 23. 17.00, 
 • április 6. és 20. 17.00
A program csoportvezetői: Baji Anna mentálhigiénés szakember, diplomás ápoló 
és Pappné Bende Ibolya okleveles vegyész. 
Jelentkezés és bővebb információ a programról:
tel.: 70/773-8532, 20/775-7596, mi-ertunk@mi-ertunk.hu

Mézeskalácstárlat

Csabán járt a Racemachine
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Múltidéző morzsák B.-Csaba 1880. évébőlRigócsőr királyfi – mesemusical mindenkinek

A nagyközség B.-Csaba (így 
írták 1880-ban a vármegye 
legnagyobb lélekszámú tele-
pülését) bírói székében har-
madik évét töltötte Lepény 
Pál, a tehetős nagygazda. 
1880-ban Csaba már híres 
volt evangélikus nagytemp-
lomáról, és hogy vasút kötöt-
te össze Pesttel. 

Az alábbiakban felvillantunk né-
hány életképet az egykori sajtó-
ból, Csaba száznegyven évvel 
ezelőtti történéseiről.

Szeszélyes a Körös vize. Ja-
nuárban a „Körös” vize alacso-
nyan folydogált a medrében. 
Néhány nap múlva azonban 
megérkezett az áradás, meg-
telt a meder. Később jöttek a 
mínusz 15 fokos téli éjszakák, 
meghízott a jég a gyerekek örö-
mére. Esténként a fáklyákkal 
kivilágított városháza mögötti 
szakaszon korcsolyaversenye-
ket tartottak február végéig. 

Farsangi gazdák bálja. Le-
pény Pál bíró úr, 15 előkelő gaz-
dával rendezett bált a vigadó 
dísztermében. Olyan fényes volt 
a táncterem, amely Párizsban is 
megállhatta volna a helyét, írta 
róla a Békésmegyei Közlöny. A 
bálozó sokaságban az anyák 
prémes bekecsben a fal mellett 
ültek, és a posztós, téli ruhás, 
csizmás papák sugárzó arccal 

nézték a pőre ingben, széles 
szoknyában csárdást táncoló 
miadeneceket, chlapeceket és 
dvojkákat (lányokat). A legé-
nyek táncba hívták a hölgyeket. 

A megrepedt harang. Egy 
ideig harang nélkül maradt a 
katolikus templom tornya. Feb-
ruár közepén a nagyharang 
megrepedve, olyan fazékszerű 
hangot adott, hogy javításra 
szorult. Május 14-én kijavítva, 
újra a régi hűséggel teljesítet-
te hivatását: „Hívom az élőket, 
gyászolom a holtakat, megtö-
röm a villámokat”.

Egy bécsi festész Munká-
csyról. Érdekes hírt hozott Pá-
rizsból egy bécsi festész, me-
sés dolgokat regélt Munkácsy 
Mihálynak az éppen készülő 
hatalmas képéről. Ott volt a 
nagy mester műhelyében – és 
maga is ó-héber jelmezben ült 
állítólag az óriási vászon előtt, 

míg a műteremben a jellegze-
tes zsidó alakok hemzsegtek. 
Ezek nagy része már ott látható 
a képen, azon zsidókat ábrá-
zolva, akik Krisztus megfeszí-
tését követelik. A kép, melynek 
nagysága fölér egy kis német 
nagyhercegség területével, 
tudvalevőleg Krisztust Pilátus 
előtt ábrázolja. A mennyezet 
alatt Pilátus, körülvéve szálas 
római katonákkal, s éppen hall-
gatja Kaifás főpap előadását. 
E pompás alak háta mögött 
látszik a türelmetlen, fanatikus 
zsidó tömeg, mely a „feszítsd 
meg”-et kiáltja, szenvedélyesen 
gesztikulálva. A megváltó szelíd 
alakja szintén látszik már, szén-
nel megrajzolva és kitűnően 
sikerült eszményi arcot mutat. 
Az óriási képpel Munkácsy már 
a jövő évben (1881-ben) akar 
megjelenni – nyilatkozta a Bé-
késmegyei Közlönynek a nevét 
nem közlő bécsi festész.

             Gécs Béla

Olyan mesemusical készül 
a Békéscsabai Jókai Szín-
házban, amely nemcsak 
a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek is, minden 
korosztálynak élményt, 
szórakoztatást ígér. A Ri-
gócsőr királyfit, Grimm vi-
lágszerte ismert történetét 
Kocsák Tibor zenéjével, 
Bozsó József átiratában 
és rendezésében láthatja a 
közönség február 26-ától.

A szereposztásról Seregi 
Zoltán igazgató kijelentette, 
hogy nagy visszatérők és 
a Színitanházban végzett 
fiatal művészek, illetve je-
lenlegi hallgatók játszanak 
az előadásban. A produkció 
bekerül a Lázár Ervin Prog-
ramba is, hogy akik először 
látnak előadást, olyan erős 
élményt kapjanak, ami meg-
érinti őket, és később szín-
házlátogatókká váljanak. 

Bozsó József színmű-
vész, rendező és meseíró 
már nem ismeretlen Békés-
csabán, tavaly mutatta be 
a Jókai színház a Kukac 
Kata kalandjai című mesé-
jét, szintén Kocsák Tibor 
zenéjével. Az új darabról 
azt mondta, hogy a Kukac 
Kata is jól sikerült, de ez a 
musical már „az opera felé 
megy”, túlmutat a korábbi 
zenén.

– Kocsák zenéje nem 
olyan egyszerű, mint amilyen-
nek hallatszik, 2-3 szólamú, 
amit nagyon nehéz énekelni, 
és közben persze táncolni is 
kell. De itt jó hangok, jó erők 
állnak rendelkezésre az ope-
rai zene megszólaltatásához 
– fogalmazott a rendező. 

Jól ismerjük Grimm me-
séjéből a finnyás, válogatós 
Izabella királykisasszonyt, 
aki kérők egész hadát űzi 
el a palotából, mert senki 
sem tetszik neki, minden if-
júban csak kivetnivalót talál. 
A szomszédos királyság ifjú 
uralkodójának még gúny-
nevet is ad, Rigócsőr azon-
ban beleszeret a fennhéjá-
zó királykisasszonyba, és 
álruhában, koldusként újra 
szerencsét próbál. A király-
lány a koldus felesége lesz, 
új életet kezd és megtanul-

ja, hogy mindenért meg kell 
dolgozni, és mindent meg 
kell becsülni.

Rigócsőr királyfi szerepét 
Ormándy M. Keve, a Királyt 
Beszterczey Attila játssza. 
Nádra Kitti Izabellát, a király-
lányt alakítja, Paczuk Gabi 
Bömbölik figuráját, Márki 
Szabina Acsarkodik alakját 
formálja. A Kocsmáros sze-
repét Gerner Csaba és Bo-
zsó József játssza kettőzött 
szereposztásban. Lakatos 
Viktória a Kocsmárosnét ala-
kítja, Vidovenyecz Edina a 
királynőt.

Bozsó József tervezte a 
látványt, amellyel igazi mu-
sicalhangulatot akarnak te-
remteni. Természetesen na-
gyon fontos szerepet kap a 
mozgás, a koreográfus Bor-
bély Krisztina.  

Niedzielsky Katalin

Beszterczey Attila, Vidovenyecz Edina, Ormándy M. Keve 
és Nádra Kitti is játszik a mesemusicalben

Fotó: Ignácz Bence/ A-TEAM

Fotótanulmány Munkácsy Krisztus Pilátus előtt című 
képéhez (eredeti: Munkácsy Mihály Múzeum)


