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Közfoglalkoztatási kiállítás hatodszor
5. oldal

Új évad a színházban, 
bábszínházban 12–14. oldal

Negyvenéves a Pásztor utcai bölcsőde
9. oldal

Szeptember végén befeje-
ződik a Körte sori és Gyu-
lai úti, a Berényi úti, illetve 
a Pataky–Franklin utcai 
kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezése. Az 
érintett területeken az üte-
mezés szerint halad a ke-
rékpárút, illetve kerékpár-
sáv építése, így ha minden 
jól megy, pár hét múlva va-
lamennyi említett úton biz-
tonságban biciklizhetünk. 

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 

keretéből két évvel ezelőtt 
813 millió forint százszáza-
lékos intenzitású támogatást 
nyert a város a Körte sori és 
Gyulai úti, a Berényi úti, illetve 
a Pataky–Franklin utcai ke-
rékpárforgalmi létesítmények 
megvalósítására. A kivitele-
zési munkák múlt év szep-
temberében kezdődtek és pár 
héten belül befejeződnek. 

Mint azt dr. Sódar Anitá-
tól, a Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. cégvezetőjétől 
megtudtuk, a Gyulai úton a 
CsabaPark bejáratától a Kör-

te sor irányába 450 méter 
hosszan elkészült a kerékpár-
út, és megépült a zárt csapa-
dékvíz-elvezető csatorna is 
a Körte sor és a körforgalom 
közötti, a Körte sor–Gyulai út 
és a Reál bejárata közötti, va-
lamint a Gyulai út és a Degré 
utca közötti szakaszon. A 
Gyulai úton a körforgalomig a 
még befejezésre váró szaka-
szokon folytatódnak a kerék-
párút-építési munkák.

A Körte sori szakaszon 
befejezéséhez közeledik a 
csapadékvíz-elvezető csa-

torna építése és a csatorna 
fölé kerülő kerékpárút alap-
rétegének kialakítása. A 
csatorna fölötti rétegek kiala-
kítását követően folytatódik 
a kerékpárút végleges meg-
építése. A Körte sor teljes 
hosszában korszerűsítették 
a közvilágítást, LED-es lám-
pákat szereltek fel. Miután az 
építési munkák befejeződ-
nek, rendezik a terepet és a 
kivágott fák helyett facseme-
téket ültetnek.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő és Hanó Mik-
lós alpolgármester mutatta 
be a békéscsabai Csaba-
gyöngye szőlőültetvényt 
dr. Hoffmann Imre közfog-
lalkoztatási és vízügyi he-
lyettes államtitkárnak. Az 
önkormányzat ültetvényén 
a korábbi évekhez hasonló-
an a közmunkaprogramban 
részt vevő foglalkoztatot-
tak gondoskodnak a ter-
mésről.

A békéscsabai szőlőültet-
vény országos szinten is 
példaértékű, hiszen a gyü-
mölcsöst a közfoglalkozatási 
programban telepítették és 
ápolják – fogalmazott a láto-
gatáskor dr. Hoffmann Imre.

Az államtitkár kiemelte: A 
helyi értékek és a közmunka-

program összekapcsolásá-
nak lehetőségét több önkor-
mányzat felismerte. Közülük 
volt már, amelyik Békéscsa-
bára jött tapasztalatokat sze-
rezni. Országjárásom során, 
hasonló kezdeményezéseket 
látva, én is Békéscsabát em-
lítem példaként.

– A gyümölcsössel Stark 
Adolf hagyatékát ápoljuk, a 
termés pedig a gyermekélel-
mezés és az idősellátás ke-
retei között hasznosul. A vá-
ros előállít olyan termékeket 
is, melyekkel a Békéscsabá-
ra érkező vendégeket kínál-
hatjuk meg – hangsúlyozta 
Herczeg Tamás, a város or-
szággyűlési képviselője.

A képviselő elmondta, 
hogy tervezik a gyümölcs 
feldolgozásának folyamatát 
bemutatni a nagyközönség-

nek, és hogy a Wenckheim-
kerékpárút érinti majd a 
szőlőültetvényt, így egyre 
többen ismerkedhetnek meg 
a csabai gyümölcsössel.

Békéscsaba Önkormány-
zata az ültetvény létrehozá-
sával, a Csabagyöngye szőlő 
nemesítője, a város díszpol-
gára, Stark Adolf munkás-
sága előtt tisztelegve, a 
világszerte ismert és ter-
mesztésben lévő szőlőfaj-
tához kapcsolódó tradíciók 
megőrzését és gondozását 
kívánja biztosítani. Az a cél, 
hogy a csabaiak megismer-
hessék a kítűnő szőlőfajtát, 
abban is reménykedünk, 
hogy számosan kaphatnak 
kedvet kertjükben annak te-
lepítéséhez – mondta Hanó 
Miklós alpolgármester.

Papp Ádám

Országos szinten példaértékű a békéscsabai szőlőültetvény
A  k ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k  g o n d o z z á k  a  g y ü m ö l c s ö s t

Dr. Hoffmann Imre, Hanó Miklós és Herczeg Tamás a Csabagyöngye szőlőültetvényen

Megújult az épület Nagyobb biztonságban két keréken
Korszerű lett a Bankó utcai épület Befejezéséhez közeledik több kerékpárforgalmi létesítmény megépítése

Hetvennégymillió forintból újult meg a pszichiátriai bete-
gek és szenvedélybetegek közösségi alapellátását bizto-
sító épület Békéscsabán, a Bankó András utcában.

Európai uniós forrásból 
újították fel az egykor óvoda-
ként, majd idősek klubjaként 
működő épületet – emelte 
ki Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő. Mint ki-
fejtette: a szociális alapszol-
gáltatások infrastrukturális 
fejlesztése tárgykörben az 
önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Programból  százhetven-
négymillió forinthoz jutott. 
Ezt három idősek klubjának 
az átalakítására, felújítására 
fordítják, ezek egyike a Ban-
kó András utcai épület.

A száznegyven nap alatt 
megvalósult beruházás so-
rán a 200 négyzetméteres 
épületrészt teljesen átalakí-
tották. Tóthné Svecz Valéria, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elmondta: az épületben 
új helyiségeket alakítottak ki, 
foglalkoztatótermeket, aka-

dálymentes mosdót és rám-
pát építettek. Az ingatlan új 
hőszigetelést, nyílászárókat, 
padlóburkolatot kapott, és a 
homlokzata is megújult.

A belső átalakításnak 
köszönhetően az ellátás 
sokkal korszerűbb körülmé-
nyek között zajlik – emelte ki 
Schiffertné Lócskai Henriet-
ta. Az Egyensúly AE Egye-
sület elnökétől megtudtuk: 
száz-száztíz pszichiátriai és 
szenvedélybeteget fogad-
nak az épületben, akiket 
csoportterápiába vonnak be, 
szociális, mentális tanács-
adást biztosítanak számuk-
ra, illetve egyéni beszélgeté-
seket tudnak folytatni velük. 
Az épületben egy olyan he-
lyet is létrehoznak, ahol csa-
ládoknak szerveznek majd 
különböző csoportfoglalko-
zásokat.

Kovács Andrea

Pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátása zajlik itt

A Pataky László utcán megépült az önálló kerékpárút, ezentúl itt is biztonságosabban közlekedhetünk

Folytatás a 3. oldalon →
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológia- 
fejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2018

1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkező 
      helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képes- 
      ségének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül. 
1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendő. 
1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, 
       de maximum 500 000 Ft 
1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
      egyéni vállalkozók.
A pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás részletes 
szabályait a támogatási útmutató tartalmazza. A jelen pályá-
zati felhívás és a támogatási útmutató együtt értelmezendő. 
A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támo-
gatási feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány mi-
att nem támogatja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békés-
csaba város honlapján megjelenő pályázati dokumen-
táció szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A 
pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektronikus 
példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldemény-
ként kell beküldeni a dokumentációban szereplő címre. 
A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva 
és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek 
változtatására a benyújtást követően nincs lehetőség. 
Beadási határidő: 2018. szeptember 21. (péntek).

INFORMÁCIÓ
További információ kérhető a pályázat lebonyolítójától, a 
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/445-542-es tele-
fonszámon vagy a vagyonkezelo@globonet.hu e-mail- 
címen. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes 
oldaláról (www.bekescsaba.hu/Pályázatok) tölthető le.

FELHÍVÁS

H i r d e s s e n  a  C s a b a i  M é r l e g b e n ! 
A p r ó h i r d e t é s e i t  a  7.  Tv  k é p ú j s á g á b a n  i s  k ö z z é t e s s z ü k !

A rendezvény egyik fő cél-
ja az újabb választási ciklus 
előkészítése volt. A megyei 
agrárkamara elnöke elmond-
ta: intenzív időszakon van túl 
a magyar agrárium, de a fej-
lődés folyamatos. Dr. Kulcsár 
László kiemelte, hogy május 
óta sikeresen működik a jég-
kármentesítő rendszer is.

Dr. Gyuricza Csaba, a 
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ főigaz-
gatója bejelentette: intézetük 
célul tűzte ki, hogy a magyar 
mezőgazdaság számára 
megteremtse azt az innová-
ciós kutatási hátteret, amely 
révén versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá tudják tenni 
az ágazatot.

Győrffy Balázs, az orszá-
gos kamara elnöke elmond-
ta: az elmúlt években 50 

százalékkal nőtt az agrárium 
exportja, és az Európai Unió 
három legdinamikusabban 
fejlődő agrárgazdaságának 
egyike a magyar.

– Az eredmények önmagu-
kért beszélnek. Békés megye 
is büszke lehet arra, amit az 
elmúlt években letett a ma-
gyar agrárgazdaság aszta-
lára. Ez a legtöbb búzát elő-
állító megye, hiszen a teljes 
magyar búzatermés mintegy 
10 százalékát itt takarították 
be – emelte ki Győrffy Balázs. 

A NAK elnöke hozzátette: 
egy új fejlesztési program-
csomagot állítottak össze, 
mely tartalmazza a jövőt 
érintő változásokat, úgymint 
a modernizáció, a termés és 
jövedelembiztonság, vagy a 
támogatások kérdését.

Szabó Rita

Küldöttgyűlést tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra (NAK) Békés Megyei Szervezete augusztus végén. 
Az eseményen a szakemberek összegezték az elmúlt év 
eredményeit, beszámoltak a változásokról és vázolták a 
jövőt érintő kérdéseket is.

Összegezte eredményeit a kamara

A  n y u g d í j - m e g á l l a p í t á s  ú j  s z a b á l y a i
Egyszerűbb lett a nyug-
díjba vonulás, 2018. július 
26. napjától már nem kell 
megszüntetni a biztosítási 
kötelezettséggel járó jog-
viszonyokat az öregségi 
nyugdíj, a nők kedvezmé-
nyes nyugdíja és a korha-
tár előtti ellátás igénybe-
vételéhez sem. 

A kedvező változást  követően 
öregségi teljes nyugdíjra az jo-
gosult, aki a születési évének 
megfelelő – a nyugdíjtörvény-
ben meghatározott – öregségi 
nyugdíjkorhatárt  betöltötte, 
és legalább húsz év szolgálati 
idővel rendelkezik. 

Az öregségi nyugdíjkor-
határ nem változott. Az a 
személy, aki 1954-ben szü-
letett, a 63. életév betölté-
sét követő 183. napon, aki 
pedig 1955-ben született, 
a 64. életévének betöltése 
napjától veheti igénybe az 
ellátást. Az 1956-ban szü-
letett személyek esetében a 
korhatár a 64. életév betölté-

sét követő 183. nap, míg az 
1957-ben vagy azt követően 
született személyek eseté-
ben a betöltött 65. életév.

Öregségi teljes nyugdíjra 
életkorától függetlenül to-
vábbra is jogosult az a nő 
is, aki legalább negyven év 
jogosultsági idővel rendel-
kezik, és 2018. július 25. 
napját követően a kedvez-
ményes nyugdíj megállapí-
tásának már nem feltétele a 
biztosítási jogviszony (mun-
kaviszony, megbízási jogvi-
szony, stb.) megszüntetése.

A korhatár előtti ellátás, az 
átmeneti bányászjáradék, va-
lamint a táncművészeti életjá-
radék igénylése esetén is ér-
vényesül a kedvező új szabály.

Ugyanakkor fontos tudni, 
hogy azokban az esetekben, 
amikor a nyugellátás, illetve 
a korhatár előtti és egyéb 
ellátás megállapításának a 
kezdő napja 2018. július 26. 
előtti, az ellátásra jogosult-
ság kezdő napján hatályos 
feltételek az irányadóak, te-
hát az ellátás csak a meg-
határozott biztosítási jogvi-

szonyban nem álló igénylő 
számára állapítható meg. 

Az igénybejelentő lap Bé-
késcsabán a Luther u. 3. sz. 
alatt beszerezhető, illetőleg 
letölthető és kitölthető formá-
tumban megtalálható a Ma-
gyar Államkincstár honlap-
ján: http://nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán.
Főszerkesztő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, 
Sza bad ság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Formabontó diáknaptár a kamarától
Békés megye 2000 

nyolcadikos diákja kap 
formabontó diáknaptárt 
a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarától. A 
kamara továbbá ebben az 
évben 80 iskolába juttat 
el pedagógus-naptáro-
kat, hogy a tanárok, osz-
tályfőnökök ilyen irányú 
tevékenységét is segítse. 

Békéscsabán, a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolá-
ban, szeptember 12-én, 
a sajtó jelenlétében adta 
át az első diáknaptárokat 
Mészárosné Szabó Anna, 
az iparkamara szakképzési 
osztályvezetője 

– Tavalyi diáknaptá-
runknak nagy sikere volt, 
sok visszajelzést kaptunk, 
hogy a diákok használták 
a körültekintő döntésre fel-
hívó, a szakmák tanulásá-
ra ösztönző kiadványunkat 
– mondja az osztályveze-
tő. – Itt van tehát a folyta-
tás, és kiegészítésként az 
a pedagógusoknak szánt 
naptár is, amely reménye-
ink szerint a tanári szobák 
falán elsősorban az érintett 
osztályfőnökök munkáját 
segíti.

A kiadvány a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
erre a célra felhasználható 

pályázata keretében való-
sult meg, ám az előírt pél-
dányszám többszörösét 
biztosította a békéscsabai 
Progresszív Nyomda Kft. 
támogatása. Köszönjük a 
partnerséget! – nyilatkozta 
Mészárosné Szabó Anna.

A megye 33 településére 
jut a diáknaptárból, az álta-
lános iskolai tanulmányaik 
végén tartó Békés megyei 
diákok mintegy kétharmada 
veheti kézbe azt. A klasszi-
kus diáknaptár a szakmák 
tanulásához kapcsolódó 
speciális információkkal 
egészül ki.

Az iparkamara – pálya-
orientációs tevékenysége 
keretében – több formá-
ban is megszólítja a pá-
lyaválasztás előtt állókat. 
Osztályfőnöki órákat, szü-
lői értekezleteket tartunk, 
üzemlátogatásokat szerve-
zünk – emelte ki Mészáros-
né Szabó Anna.

Mindemellett szeptem-
ber végén 2340 általános 
iskolás és középiskolás 
diákot utaztatunk a szak-
mák Európa-bajnokságá-
ra, az Euroskills Budapest 
2018-ra, ahol a huszonhét 
versenyzőből négy Békés 
megyei fiatal szakmunkás 
képviseli hazánkat a ver-
senyen.



A Pataky László utcán 
megépült az önálló kerék-
párút, és a Szarvasi útig 
terjedő szakaszon megtör-
tént a 30-as beton csapa-
dékvíz-csatorna építése. 
Ezen szakaszon a tervek-
nek megfelelően megvan-
nak az új kapubejárók is. 
A 30-as beton csapadék-
víz-csatorna szintén kész 
a Szarvasi út és a vasút 
között, a Stromfeld utcánál 
pedig átadták a forgalom-
nak az új buszmegállót. 

Elkészültek a Frank-
lin utca és a Pataky Lász-
ló utca csomópontjában a 
kerékpárút-átvezetések. A 
Franklin utcán az útburko-

lat szélesítésével kétoldali, 
egyirányú kerékpársávot 
alakítanak ki. Az elektromos 
házibekötések vezetékeinek 
cseréje, a kisfeszültségű és 
közvilágítási oszlopok áthe-
lyezése, a kapubejárók asz-
faltozása, az út szélesítése 
és az aszfaltozás a páratlan 
számozású oldalon rövi-
desen befejeződik. A nyolc 
méterre kiszélesített útbur-
kolat szélén, kerékpársávon 
közlekedhetnek majd a bi-
ciklisek. Az útburkolati jelek 
karbantartása a polgármes-
teri hivatal városüzemeltetési 
osztályának hatáskörébe tar-
tozik. Dr. Sódar Anita kiemel-
te, hogy több helyen ez idáig 
csak ideiglenes útburkolati 
jeleket festettek fel, amelyek 

kopnak, ám ezeket hamaro-
san tartósra festik át. 

A Berényi úton önálló ke-
rékpárút épült. Megtörtént a 
30-as beton csapadékvíz-
rendszer kiépítése tisztító-
aknákkal, a csapadékvíz-ki-
kötéseket az új rendszerbe 
a terveknek megfelelően 
bekötötték. A kerékpárúton 
kívül eső víznyelő és víz-
tisztító aknák elhelyezése is 
megtörtént, és facsemetéket 
ültettek a kivágott fák helyett. 
A kétirányú kerékpárút a tel-
jes szakaszon elkészült, a 
kapubejárók szegélyezése 
és aszfaltozása, valamint a 
tereprendezés is megtörtént. 

A kiviteli munkálatok be-
fejezéséig még forgalom-
korlátozásra kell számítani 

az érintett szakaszokon. A 
kerékpárutak létesítésével 
közvetlenül érintett ingatlan-

tulajdonosok észrevételeit 
pedig a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. megvizsgálja, 

és a projekt keretein belül, a 
lehetőségek szerint megol-
dást keres azokra.

F E J L E S Z T É S E K
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Megújult a Vízmű sportcsarnoka

Baran Ádám, Szarvas Péter és Mucsi Balázs a csarnok átadásán

Közel 50 millió forintos 
hazai forrásból újult meg 
a Vízmű sportcsarnoka. A 
terem a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesület ki-
emelt utánpótláscsoport-
jának biztosít felkészülési 
lehetőséget a következő 
időszakban.  

Felújított tornaterem várta a 
vakációról visszajövő fiatalo-
kat a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum (BSzC) Vásár-
helyi Pál Szakgimnáziuma 
és Kollégiumában. Az infra-
strukturális fejlesztésnek kö-
szönhetően az elavult beren-
dezéseket is kicserélték.

– Egy olyan sportpadló 
készült, ami minden elvá-
rásnak megfelel. Emellett a 
világítástechnikai berende-

zések is megújultak – mond-
ta el a BSzC főigazgatója, 
Mucsi Balázs.

A Modern Városok Prog-
ramjának részeként közel 50 
millió forintból korszerűsítet-
ték az épületet.

– Az Orbán Viktor minisz-
terelnök úrral, két évvel ez-
előtt aláírt Modern Városok 
Program megállapodásban 
a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia kiépítése szere-
pelt. A Vízmű tornacsarno-
kának a felújítása ennek a 
része, hiszen nagyon sok 
utánpótláscsapat használja 
a tornacsarnokot – fogalma-
zott Szarvas Péter polgár-
mester.

A röplabda-egyesület a 
lehető legjobb körülménye-
ket szeretné biztosítani a 

játékosainak, akik mára már 
több mint háromszázan van-
nak, ezért is folyamatosak a 
fejlesztések – emelte ki az 
egyesület elnöke.

– A Magyar Röplabda 
Szövetség jóváhagyta a 
BRSE sportágfejlesztési 
programját, azon belül azt 
a projektelemet, amely itt 
a Vízmű tornacsarnokában 
újabb fejlesztéseket tesz 
lehetővé. Ebből öltözőket 
fogunk majd felújítani és ki-
szolgáló létesítmények való-
sulhatnak majd meg – fejtet-
te ki a BRSE elnöke, Baran 
Ádám, hozzátéve: bízik ab-
ban, hogy más oktatási in-
tézmények is részt tudnak 
majd venni a sportinfrastruk-
túra megújításában.

Szendi Rita

→ Folytatás az 1. oldalról

Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról
Csapadékcsatorna-építés

A terveknek megfelelően 
folynak a TOP-6.3.3-16-
BC1-2017-00001 azono-
sítószámú, „Békéscsaba 
csapadék- és belvízhá-
lózat-fejlesztése” tárgyú 
projekt megvalósításá-
nak építési munkái.

A Bethlen utcai zárt csa-
padékcsatorna építése au-
gusztus 21-én újabb szaka-
szához érkezett. A meglévő 
záportározó területén a zárt 
csatornaszakaszok terve-
zett fenékszintjéhez igazo-
dó fenékszinttel és a zárt 
szakaszok végpontjaihoz 
igazodó nyomvonallal kell 
vezérárkot kialakítani. A 
Bethlen utca első szaka-
szán szennyvízvezeték ki-
váltását, illetve aknák kiala-
kítását végzi el a vállalkozó.

A Keleti kertek város-
részben, a Szöcske utcában 
augusztus 23-án kezdődtek 
el a kivitelezési munkák. A 
kerítésáthelyezések megtör-
ténte után a munkák a szük-
séges fakivágások elvégzé-
sével, keresztező közművek 
feltárásával, átereszek épí-
tésével folytatódnak. Követ-
kező lépésként, szeptember 
7-én a Buzogány utcában is 
elindulnak az előkészítési 
munkálatok.

A Kastélyszőlőkben (Gu-
lyás utca) folyamatosan zaj-
lik a nyílt csapadékcsatorna 
kialakítása, a városrészben 
tervezett fejlesztések vár-
hatóan szeptember 30-ára 
készülnek el. Néhány eset-
ben a szükséges közmű-
kiváltás az üzemeltetővel 
történő egyeztetés után va-
lósulhat meg. Az egyezteté-
sek lefolytatása után a kivi-
telező ezeket a munkákat is 
elvégzi.

Kivitelező – Bethlen utca:
BÓLEM Kft.
Péter József munkavezető
Telefonszám: +36-30/257-3685

Kivitelező – Keleti kertek, Kastélyszőlők:
Galéria Invest Kft.
Szikora György építésvezető
Telefonszám: +36-30/456-8091

Projektmenedzsment szervezet:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megyeri Sándor projektmenedzser
Telefonszám: +36-20/454-5693

A Berényi úti önálló kerékpárút elkészült, a kivágott fák helyett csemetéket ültettek

A Körte soron befejezéséhez közeledik az alapréteg kialakítása A Franklin utcán, a kiszélesített úton, kerékpársávon közlekedhetünk majd

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:

Befejezéséhez közeledik több kerékpárforgalmi létesítmény megépítése



A Mackó Kuckó Óvoda hat 
csoportjába járó gyerekek 
a Tégla Közösségi Házban, 
egy csoportnyi óvodás pe-
dig a Jaminai Közösségi 
Házban vendégeskedik egy 
ideig. Az óvodapedagó-
gusok mindent megtettek 
és tesznek azért, hogy a 
kényszerű vendégeskedés 
ne okozzon gondot, a meg-
szokott foglalkozásokat itt 
is megtartják. 

A Mackó Kuckó Óvoda Oros-
házi út 2. szám alatt található 
épületének és a Százszor-
szép Művészeti Bázis Óvoda 
épületének energetikai kor-
szerűsítésére nyert a város 
összesen 123 millió forint uni-
ós támogatást. A kivitelezésre 
kétszer is közbeszerzési eljá-
rást írtak ki, azonban az aján-
lati ár magas volt. – Az első 
közbeszerzési eljárást 2018 
elején indítottuk el, azonban a 
rendelkezésre álló összeghez 
képest dupla akkora ajánlatok 
érkeztek be. A Mackó Kuckó 
Óvoda felújítására 50 millió 
forint állt rendelkezésre és a 
legolcsóbb ajánlat is bruttó 
107 millió forint volt. Kiírtunk 
egy új, nyílt közbeszerzési 
eljárást, erre azonban csak 3 
ajánlat érkezett be határidőre 
és mindhárom dupla akko-
ra volt, mint a rendelkezésre 
álló összeg, ezért ezt is ered-
ménytelennek nyilvánítottuk. 

Ezt követően felülvizsgáltuk 
a terveket, és kerestük, ho-
gyan lehetne úgy csökkente-
ni a műszaki tartalmat, hogy 
az energetikai korszerűsítés 
megvalósuljon. Szeptember-
ben már eszerint írunk ki új 
közbeszerzési eljárást – tud-
tuk meg dr. Sódar Anitától, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. cégvezetőjétől.  

Mivel a Mackó Kuckó Óvo-
da másik, Orosházi út 56. 
szám alatt található tagintéz-
ményét pedig önkormányzati 
forrásból tervezik felújítani, 
mindkét jaminai intézmény 
óvodásainak, összesen több 
mint százhetven gyermek-
nek kellett új helyet találni. 
Botta-Dukátné Orczifalvi 
Éva, a Mackó Kuckó Óvoda 
vezetője elmondta, több hó-

napig dolgoztak azon, hogy 
a Tégla Közösségi Házban 
és a Jaminai Közösségi Ház-
ban megteremtsék az óvo-
daihoz hasonló feltételeket. 
A Téglában bővíteni kellett a 
vizesblokkokat, a falakat át 
kellett festeni, valamint a régi 
linóleum helyett új burkolatot 
is kapott az intézmény.  

Az óvodások most ugyan-
úgy a hagyományos csabai 
nagyvásárra és a szüretre 
készülnek, mint tavaly ilyen-
kor, és a foglalkozások is az 
ütemterv szerint haladnak. 
Botta-Dukátné Orczifalvi Éva 
hozzátette: bízik abban, hogy 
mielőbb elkezdődhet a kivi-
telezés, és hogy a nevelési 
évet már a régi, megszokott 
helyükön fejezhetik majd be. 

Szendi R., Mikóczy E.
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Csabán tizenegyezer diáknak csengettek be

Csaknem másfél millió ál-
talános és középiskolás 
diák számára kezdődött 
meg szeptember 3-án a 
2018/2019-es tanév. A tan-
év hossza változatlan, a 
tankönyvek rendben meg-
érkeztek az iskolákba. 

Idén négyszáz első osz-
tályos kisiskolás számára 
csöngettek be Békéscsabán. 
A városi tanévnyitót ezúttal a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában tartották, ahol  – 
mint azt Laczkó Irén  intéz-
ményvezetőtől megtudtuk – 
589 tanulóval kezdték meg a 
tanévet, 25 osztályban. 

A tanévnyitón Békéscsa-
ba polgármestere is köszön-
tötte a gyermekeket. Szarvas 
Péter kiemelte, hogy a város 
9 általános és 11 középisko-
lája jó infrastruktúrával, ren-
dezett körülmények között 
várja a gyerekeket.

– Mindenhol gondos ke-
zek, intelligens környezet 
fogadja az iskolásokat. A 
feltételek adottak a tanulás-
hoz, és ahhoz, hogy az első 
osztályosok is megtanulja-
nak számolni, írni és olvasni 
– fogalmazott a polgármes-
ter, hozzátéve, hogy Békés-

csabán szeptemberben 11 
ezer diák és 700 pedagógus 
kezdte el a tanévet. 

A Kazinczy iskolában tar-
tott évnyitón Szarvas Péter 
polgármester, Kiss Tibor 
alpolgármester és Laczkó 
Irén intézményvezető adta 
át az EMMI Miniszteri El-
ismerő Oklevelét Bagóné 
Haracsák Ildikó intézmény-
vezető-helyettesnek és dr. 
Endrészné Monori Gyöngyi 
számítástechnika-tanárnak.  
Az oklevelet a pedagógu-
sok kiemelkedő szakmai te-
vékenységükkel és nevelő 
munkájukkal érdemelték ki.

A tanév elején a rendőrök, 
polgárőrök és az úgyneve-
zett zebrazsaruk segítettek 
a gyerekeknek helyesen át-
kelni az úttesten. A Békés 
Megyei Rendőr-főkapitány-

ság többek között a Zebra 
Zsaru programmal szeretné 
felhívni a családok figyelmét 
a közlekedési szabályok be-
tartására, amelyek a balese-
tek megelőzésében is fontos 
szerepet játszanak.

– A nyári szünet után ne-
héz visszaállni arra a napi-
rendre, ami az iskolába já-
rással együtt jár. Talán néha  
sietnünk kell, hogy ne kés-
sünk el, de ilyenkor is nagyon 
fontos, hogy a szülők példát 
mutassanak – hangsúlyozta 
Vargáné Szombati Andrea 
rendőr őrnagy, hozzátéve, 
hogy  harminchét helyszínen 
biztosítanak fokozott rendőri 
jelenlétet, és idén tizenegy 
iskolában indítják el az im-
már 13 éve sikeresen műkö-
dő Zebra Zsaru programot.

Zámbori Eszter 

Szeptemberben kérdőívet kapnak a pedagógusok

Év elején rendőrök is segítenek a közlekedésben

Városi tanévnyitó a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában

Szakmai tanévnyitó

Békés megye köznevelési 
intézményeinek vezetői, pe-
dagógusai számára tartot-
tak tanévnyitó konferenciát 
a Gál Ferenc Főiskola Gaz-
dasági Karán, Békéscsabán.

A konferencián részt vevő 
oktatási szakembereket Zalai 
Mihály, a megyei önkormány-
zat közgyűlésének elnöke is 
köszöntötte, aki megnyitó-
beszédében az óvodákban 
folyó jelentős mértékű felújí-
tásokról beszélt. Kiemelte: 
negyvenhat óvoda felújítása 
kezdődik el vagy tart ebben a 
pillanatban a megyében. 

Szavai szerint az összesen 
mintegy 3,2 milliárd forint ér-
tékű beruházások többsége 
várhatóan 2019 végéig be is 
fejeződik. Emellett huszonki-
lenc iskola újul meg, elsősor-
ban energetikai korszerűsítési 
programoknak köszönhető-
en, több mint 2,8 milliárd fo-
rint értékben – tette hozzá a 
megyei közgyűlés elnöke.

Az EMMI Köznevelési 
Tartalomfejlesztési Főosztá-
lyának vezetője, Pálfi Erika 
előadásában arról beszélt: 
a 2018/2019-es tanévben 
a kötelező óvodába járást 
kiemelten ellenőrzik majd. 
Arra emlékeztetett, hogy 
2015-ben vezették be a há-
roméves kortól kötelező óvo-
dalátogatást. 

A főosztályvezető úgy 
fogalmazott, hogy amennyi-
ben ez csak részben vagy 
egyáltalán nem teljesül, az 
hatalmas problémát jelent az 
oktatás számára, hiszen el-
viekben a tanítók iskolaérett 
gyermekek érkezésére szá-
mítanak. A főosztályvezető 
arról is beszélt: szeptem-
berben minden pedagógus 
megkapja azt a kérdőívet, 
amellyel a leterheltségüket 
vizsgálják. Emellett a készü-
lő, új nemzeti alaptantervhez 
is várják a javaslatokat, ész-
revételeket.

Kovács Andrea

Vizsgálják a pedagógusok leterheltségét isA tanév első napjaiban rendőrök, polgárőrök és zebrazsaruk segítették a közlekedést

Ötszáz négyzetméternyi burkolat újul meg A Téglában hat óvodai csoport kapott helyet

Új burkolat készül Vendégeskednek az óvodások
A nagytemplom környéke is szebb lesz A Téglába és a Jaminai Közösségi Házba járnak

Múlt évben a kormány több 
mint nyolcszázmillió forint 
támogatásban részesítette 
a Békéscsabai Evangéli-
kus Egyházközséget a tu-
lajdonukban levő több in-
gatlan – a jaminai templom 
és gyülekezeti ház, a Hu-
nyadi téri épület és a Kö-
zép-Európa legnagyobb-
jaként számon tartott 
evangélikus nagytemplom 
– felújítására. A nagytemp-
lom beruházása lassan a 
végéhez közeledik, a vá-
ros támogatásával pedig 
a templom előtti terület 
is megújulhat, mégpedig 
részben egyedi kövekkel.

Mint azt Szarvas Péter pol-
gármestertől megtudtuk, két 
hónappal ezelőtt merült fel, 

hogy a megszépült, megújult 
templom előtt a közterületet is 
érdemes lenne újraburkolni. 

– Komoly összefogás 
eredményeként újulhat meg 
a templom előtti, ötszáz 
négyzetméternyi közterület. 
Az evangélikus egyházköz-
ség koordinálja a fejlesztést, 
és Békéscsaba önkormány-
zata, illetve a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. biz-
tosítja a források zömét; a 
közgyűlés négymillió forintot 
hagyott jóvá erre a célra. En-
nek köszönhetően háromféle 
díszkő ékesíti majd a terü-
letet – fogalmazott Szarvas 
Péter.

Szeptember elején a kivi-
telezést végző Átrimex Kft. 
meg is kezdte a munkát. 
Ábelovszky László cégve-

zető elmondta, hogy a régi 
aszfaltburkolat és az alatta 
levő betonburkolat felbontá-
sa után készítik el az új tér-
burkolatot, elemes térburko-
ló kőből. 

– A templom előtt mint-
egy 300 négyzetméteren 
egyedi, külön ide gyártott 
térburkoló kő lesz. A gim-
názium felé eső részen, 
a Kossuth tér és a bicikli-
út felé pedig csatlakozunk 
majd a meglévő burkolathoz 
– jegyezte meg Ábelovszky 
László.

A tervek szerint a burko-
lással szeptember végére 
készülnek el, így a templom 
október közepére tervezett 
újraszentelésére már az 
odavezető út is szebb lesz. 

M. E., K. A.



A Békés Megyei Önkor-
mányzat az előző évek 
sikerére alapozva ismét 
megszervezte a Megyena-
pot, amelyre szerte a me-
gyéből érkeztek résztve-
vők és érdeklődők, de még 
határainkon túlról is kö-
szönthettünk látogatókat. 
A rendezvény fővédnöke 
dr. Nagy István agrárminisz-
ter, díszvendégeink Arad 
és Bihar megye voltak. Az 
óriási érdeklődést jelezte, 
hogy a békéscsabai főtér 
zsúfolásig megtelt, egész 
nap hömpölygött a tömeg 
a sátrak, faházak között, de 
még a Jókai színház előt-
ti területen is programok 
sora várta az érdeklődőket.

Hagyományainkhoz híven 
ezúttal is bemutatkoztak a 
megyei értéktárban szereplő 
értékek, valamint idén először 

a helyi értéktárak is felvonul-
tatták kincseiket. A 30 telepü-
lési értéktár mellett a szom-
széd megyék (Bács-Kiskun, 
Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok) is megismertették 
az érdeklődőkkel az értéktá-
rukban szereplő tételeket.

Idén is volt kézművesvásár 
és kistermelői piac, közel 80 
megyei illetékességű kéz-
műves és élelmiszer-termelő 
portékáját láthatta a közön-
ség. A megye nemzetiségei 
kulturális kincseiket színpa-
di produkciók és kiállítások 
segítségével mutatták be, 
gasztronómiájukkal ételkós-
tolón ismerkedhetett az ér-
deklődő. A gyermekek külön 
kis birodalomban tölthették 
idejüket, ahol kézműves-fog-
lalkozások, kosárhinta, inter-
aktív játszótér és héliumos 
léggömb várta őket, aki pe-
dig teljesítette a „kézműves 

próbát”, a Hóvirág fagyizóban 
ingyen fagylaltozhatott. A ka-
tonai hagyományőrzők és 
bemutatóik mellett a jelenkor 
„egyenruhásai”: tartalékosok, 
határvadászok, készenléti 
rendőrök, a honvédség tagjai 
és a terrorelhárítók engedtek 
bepillantást munkájukba, va-
lamint a honvédség díszegy-
sége tartott egy különleges 
bemutatót. Ebben az évben 
is értéktár okleveleket vettek 
át azok a polgármesterek és 
értéktárvezetők, akik telepü-
lésének helyi értéktárában az 
elmúlt évben új tételt regiszt-
ráltak. Díszoklevelet annak a 
nyolc értéknek a tulajdono-
sa, felterjesztője, képviselő-
je vett át, amelyek a megyei 
értéktárba kerültek tavaly óta. 
Ezek a következők: a Knerek 
szellemi öröksége Gyomán 
és az egyetemes kultúrában, 
Körösmenti Táncegyüttes, 

Kádár Ferkó munkássága, 
az orosházi szálán varrott 
szőrhímzés, Orosházán a 
Nagytatársánc földvár, az 
orosházi üvegipar, az Árpád-
kori régészeti lelőhely Oros-
házán, valamint az orosházi 
liba- és kacsamáj.

A megyenapon az édes 
meglepetés ezúttal sem ma-
radt el, délután vágta fel Zalai 
Mihály megyei elnök a vadcse-
resznyés csokitortát, amit ezer 
szerencsés kóstolhatott meg. 

A színpadi produkciók a 
népzene köré épültek, fellép-

tek a megye tánccsoport-
jai, a gyermekeket egy 
bábszínházi előadás, a 
Vitéz László várta, az esti 
táncház után pedig Ferenc-
zi György és a Rackajam 
együttes gondoskodott a jó 
hangulatról. 
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Nagy siker és hatalmas érdeklődés a harmadik Megyenapon

Közfoglalkoztatási kiállítás hatodszor: közös munka, értékteremtés

D í s z o k l e v e l e t  k a p t a k  a  m e g y e i  é r t é k t á r b a  t a v a l y  ó t a  f e l k e r ü l t  é r t é k e k  k é p v i s e l ő i

Ta k á c s  Á r pá d :  A  B é k é s  Me g ye i  Ko r m á n y h i va ta l  f i l o z ó f i á já n a k  k ö z é p p o n t já ba n  a z  e m be r  á l l

A díszoklevelek átadása a Megyenapon, Békéscsabán, a Szent István téren

A Békés Megyei Kormány-
hivatal – a Belügyminiszté-
rium támogatásával –  már 
hatodik alkalommal ren-
dezte meg a Békés Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállí-
tást Békéscsabán, a Szent 
István téren. A szeptember 
5-én tartott rendezvény 
szónokai a közös munka, 
a közös gondolkodás, a 
közösségépítés, illetve az 
értékteremtés fontosságát 
hangsúlyozták.

A kiállításon a közfoglal-
koztatási programban részt 
vevő Békés megyei telepü-
lési önkormányzatok mutat-
ták be a járási Startmunka 
Mintaprogramok keretében 
előállított termékeiket és az 
eredményeiket. A rendez-
vény ugyanakkor annak a le-
hetőségét is megteremtette, 

hogy a jelenleg a közfoglal-
koztatásban munkát vállalók 
sikeresen átlépjenek az el-
sődleges munkaerőpiac által 
kínált állásokba.

– Kicsit olyan érzésem 
van, mintha folytatódna a 
megyenap, hiszen itt is be-
mutatkozik Békés megye. 
Bemutatkozik az értékterem-
tés, a közös gondolkodás és 
az összetartozás. A Békés 
Megyei Kormányhivatal filo-
zófiájának középpontjában 
az ember áll: az ember, aki 
dolgozni akar, és az ember, 
aki munkát biztosít. Mi hi-
szünk a közös munkában, 
annak megtartó erejében és 
mindazon értékekben, ame-
lyekre hazánkat és házain-
kat építjük – hangsúlyozta 
köszöntőbeszédében Ta-
kács Árpád. A Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kor-

mánymegbízott kifejtette: a 
közfoglalkoztatás nemhogy 
válaszfalat, hanem sokkal 
inkább hidat jelent az állás-
keresők és az elsődleges 
munkaerőpiac között. 

– Szakítani kellett azzal 
a kártékony szemlélettel, 
hogy a hátrányos helyzetű 
térségekben élők nem tud-
nak értéket teremteni, sza-
kítani kellett azzal a hamis 
nézettel, miszerint az ott élők 
körében nem lehet megho-
nosítani a munkaalapú tár-
sadalom gondolatiságát. A 
közfoglalkoztatási kiállítás a 
múlt és a jelen mellett a jö-
vőről is szól. Mindannyiunk 
érdeke, hogy minél többen 
el tudjanak helyezkedni az 
elsődleges munkaerőpiacon. 
A közfoglalkoztatottak piaci 
alapú munkavállalását azzal 
is erősíteni szeretnénk, hogy 
a kiállítás állásbörzéjére több 
mint 300 álláslehetőséggel 
érkeztek a megyei munkál-
tatók – emelte ki köszöntőjé-
ben Takács Árpád. 

– A közfoglalkoztatás 
ugródeszka az elsődleges 
munkaerőpiacra. Értéket te-
remtő foglalkoztatási forma,  
és ugyanakkor szociálpoli-
tikai célokat is szolgál. Me-
gyénkbe 2011 óta 111 milliárd 
forint érkezett a közfoglalkoz-
tatás támogatására – húzta 
alá Herczeg Tamás ország-

gyűlési képviselő. 
– A közfoglalkoztatás sok 

embernek segített. Ahogy az 
egyik észak-békési telepü-
lésen élő hölgy fogalmazott: 
,,Van miért reggel felkelnem” 
– idézte köszöntőjében, s 
gratulált a rendezvényhez 
Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke.

Munkaerő-piaci reinteg-
ráló eszköznek nevezte a 
közfoglalkoztatást dr. Hoff-
mann Imre, a Belügyminisz-
térium közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitká-
ra, aki a közfoglalkoztatás 
történeti előzményeiről, élet-
re hívásáról is beszélt. A he-
lyettes államtitkár kifejtette: a 
közfoglalkoztatás a leghát-
rányosabb helyzetű járások-
ban betöltötte a szerepét, a 
kormány idén 225 milliárd 
forintot biztosított a közfog-
lalkoztatási programok finan-
szírozására. 

– A kormány továbbra is 
elkötelezett a közfoglalkoz-
tatási programokban elért 
eredmények fenntartása, il-
letve a rászoruló hátrányos 
helyzetű álláskeresők foglal-
koztatása iránt, de határozott 
cél a közfoglalkoztatottak 
visszavezetése az elsődle-
ges munkaerőpiacra, a ver-
senyszférába – nyomatéko-
sította dr. Hoffmann Imre.

A helyettes államtitkár el-
mondta, hogy míg 2010-ben 
59,9 százalékos volt a magyar 
foglalkoztatási ráta, 2016-ban 
már meghaladta a 71,5 száza-
lékot, s idén az első negyed-
éves adatok szerint elérte a 
73,8 százalékot. Idén a má-
sodik negyedévben már közel 
4,5 millióan dolgoztak hazánk-
ban. Ugyanakkor jelentősen 
csökkent a regisztrált állás-
keresők száma: idén augusz-
tusban országosan 251,3 ezer 
álláskeresőt tartottak nyilván. 
Ez a szám 2010-ben megha-
ladta az 587 ezret. Csökkent a 
közfoglalkoztatásban részt ve-
vők száma is: idén júniusban 
143 ezren dolgoztak a közfog-

lalkoztatásban, míg 2016-ban 
még 223,5 ezren.

A közfoglalkoztatási kiállí-
tás kísérőrendezvényeként a 
Fiume Szálló rendezvényter-
mében a Békéscsabai Járási 
Foglalkoztatási Paktumiroda 
rendezett szakmai fórumot, 
a Frankó Attila vezette Sze-
retlek Békéscsaba Egyesü-
let pedig a Jókai színházzal 
szemközti bábműhelyben 
véradást szervezett.

A szakmai fórumon – 
Kutyej Pál elnök köszöntőjét 
követően – Takács Árpád 
kormánymegbízott ismétel-
ten a közös munka, a közös 
gondolkodás fontosságát 
hangsúlyozta.

"Munkaerő-piaci reintegráló eszköz a közfoglalkoztatás"
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és Békéscsaba 
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, kiadó üzlethelyiségek Békéscsabán:

• Szent István tér 10. 1. számú üzlet, 90 m2-es, Justh Gyula utca felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Raiffeisen Bank, 90 m2-es üzlet, Andrássy út felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Csóra cipőbolt, 190 m2-es üzlet, Szabadság tér felőli bejárattal.
• Gyulai út 37–39., 18 m2-es üzlet teljes közművel.
• Bartók Béla út 14. szám alatti raktárhelyiség, 120 m2.
• Bartók Béla út 14. szám alatti 25 m2-es üzlet.
• Andrássy út 7. szám alatti 194 m2-es üzlet egyben 2018. június 30-ától, részekre bontva 

2018. szeptember 30-ától.
• Kinizsi út 7–9. szám alatti 70 m2-es üzlet teljes közművel.
• Lencsési út 35–37. szám alatti 26 m2-es üzlet teljes közművel.
• Wenckheim Károly tér 11. szám alatti 39 m2-es üzlet teljes közművel.
• Kazinczy utca 6. szám alatt található 335 m2-es üzlet irodával, raktárhelyiséggel 

2018. június 1-jétől.
Kiadó irodák:

• Szent István tér 10. 1. számú Iroda, 80 m2-es, teljes közművel, Justh Gyula utca 
felőli ablakokkal.

Érdeklődni lehet munkanapokon  8.00–16.00-ig. Gergely Tamás +36-20/9333-400.

ÁRVERÉS – GARÁZSOK ELADÓK:

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja értékesíteni 
a kezelésében és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő alább felsorolt garázsokat:

• Gyulai út 37.   hrsz: 87/4/A/87  18 m2

• Gyulai út 39.   hrsz: 87/4/A/90  18 m2

• Tulipán u. 6.   hrsz: 3092/A/1  11 m2

• Lencsési út 55–57.  hrsz: 1709/20/A/68 18 m2

• Pásztor u. 98.   hrsz: 1815/3/A/50  19 m2

• Pásztor u. 150.  hrsz: 1818/A/58  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/59  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/61  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/62  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/63  19 m2

Az árverésről információ itt kérhető: Békéscsaba, Irányi utca 4–6., Gergely Tamás 
üzletágvezető. Telefon: +36-20/9333-400, hétköznap: 8.00–15.00 óra között. 

Az árverés időpontja 2018. szeptember 17. 10.00 és 11.00 óra. 
Helye: Békéscsaba, Irányi utca 4–6. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

K I A D Ó Ü Z L ET H E LY I SÉGE K , I RODÁ K 
BÉ K É SC SA BÁ N

Eladó ház!
Békés központjához közel – nyugodt kör-
nyezetben – családi ház eladó. 

Érdeklődni: +36-30/870-4363 
A lakótér alapterülete 120 m2, ebből  
a nappali 29 m2, az első hálószoba 16 m², 
a második hálószoba 13 m², a konyha 9,7 m², 
a fürdőszoba 6 m2 és a garázs 18 m2.

Köszönet minden résztvevőnek!

Kerékpáros akcióKeKeK réééééékkkkkkpppppááááárooooooossss aaaaaakkkkció
ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL

2018. október 05. (péntek)

REGISZTRÁLTASSA KERÉKPÁRJÁT EGYEDI AZONOSÍTÓVAL
1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán a Kossuth téri parkolóból;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 1945 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723, 30/418-8229
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában
www.facebook.com/bekesmegyeirfk/

Vegyen részt a rendezvényen és éljen az akció nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket az alábbiakban felsorolt 
kerékpárszervizek és a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kínál Önnek!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); 
Speedy Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza utca 22.; Fa-Bi-Ke Kerékpáros Bolt és Szerviz, Franklin u. 33.; Balocom Kft. Kerékpártechnikai Szaküzlet, 
Illésházi u; Kloki-Busz Kft. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő u. 45.; Békéssámson: „Griffi thi” Gazdabolt, 
Szabadság út 123.; Csorvás: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Doboz: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, 
Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: Kábel Elektro Kft., Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki 
és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád utca 197.; Tótkomlós: Farkas Műszaki Kultúrcikk Üzlet, Fő u. 10. 
Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, 

Kossuth u. 60-62.; Szeghalom: Vésztőker Kft., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: Vésztőker Kft. Kossuth u. 150. 

1. Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Nézesse meg, hogy rajta vannak-e 
a biztonságot szolgáló kötelező felszerelések!

Sorsjegyet adunk Önnek, mellyel ajándéksorsoláson vehet részt. Díjmentesen 
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el!

2. Vásárolja meg kedvezményes áron  kerékpárja első világítását! Ajándékba adjuk a hátsó világítást!

3. Tegye még láthatóbbá kerékpárját: vásároljon szelepvilágítást, küllőre szerelhető 
prizmát vagy fényt, refl excsíkos gumiköpenyt vagy prizmás pedált kedvezményes áron!

Fényvisszaverős termékekkel (mellény, tornazsák, egyéb) segítjük Önt, hogy 
még láthatóbb legyen.

4. „Legyen hátul is szeme, legyen hallhatóbb!”: Vásároljon kerékpárjára kedvezményes 
áron visszapillantó tükröt, vagy erőteljesebben szóló klasszikus csengőt! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

5. Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén 
cseréltessen kedvezményes áron fékbetétet azért, hogy időben meg tudjon állni! Átvállaljuk a szerelés díját!

6. Fokozza saját biztonságát! Vásároljon kedvezményes áron fejvédő sisakot, térd- 
és könyökvédőt, gyermekülést, stb.! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

Az akció a készlet erejéig érvényes! A 5. lehetőséggel csak a szervizzel is rendelkező üzletekben élhet! 

KERESSE FEL A FELSOROLT SZERVIZEK EGYIKÉT ÉS VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:
HA TESZ A SAJÁT BIZTONSÁGÁÉRT, MI SEGÍTÜNK ÖNNEK, MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNT!

Zajlanak a kéményseprői 
ellenőrzések Békéscsabán 
is, méghozzá ingyenesen. A 
kontroll lényege, hogy még a 
fűtési szezon előtt megbizo-
nyosodjunk: nem érhet ben-
nünket meglepetés a fűtési 
időszak beköszöntével.

– Azért most járjuk az épü-
leteket, hogy ha csak lehet,  
a tüzelőberendezés ne üze-
meljen, mert ha üzem közben 
jelenünk meg, akkor sokkal 
nehezebb kitakarítani a be-
rendezést – mondta el Málik 
János kéményseprő.

A szakemberek kívül-belül 
megnézik az égéstermék-el-
vezetőket, ellenőrzik azok mű-

szaki állapotát, megvizsgál-
ják, hogy a fűtés biztonságos 
működéséhez van-e az adott 
helyen elég levegő, illetve biz-
tosított-e a levegő utánpótlá-
sa. A kéményseprők elemzik 
a tüzelőberendezésből távozó 
égéstermék összetételét is, 
majd a kéményvizsgálatról ta-
núsítványt állítanak ki.

A katasztrófavédelmi ható-
sági osztály szolgálatvezetője 
elmondta, hogy különböző jel-
legű hibákról lehet beszélni.

– Az egyik az életre veszé-
lyes, ezt a hibát értelemsze-
rűen azonnal meg kell szün-
tetni. Más esetben a kollegák 
felhívják a figyelmet a problé-

mára, a lakók pedig kapnak 
időt a hiányosságok kijavítá-
sára – fogalmazott Gombkötő 
Zoltán alezredes, hozzátéve, 
hogy a kémények időszakos 
ellenőrzése ingyenes.

Szendi Rita

Ingyenes ellenőrzések

Kaposi László a közgyűlésről
Augusztusban soron kívü-
li ülést tartott Békéscsaba 
képviselő-testülete. A köz-
gyűlésen elhangzottakat 
írásban értékelte Kaposi 
László, a Demokratikus Ko-
alíció önkormányzati képvi-
selője.

„Sajnos a 2018. évi költ-
ségvetés kiadási és bevéte-
li oldalának egyensúlyban 
tartása reményében a be-
vételi oldalon bizonytalan 
kimenetelű ingatlanértéke-
sítéseket is terveztek. Idén 
júniusban testületi döntés 
született a Balatonszárszó, 
Kültelek utcai üdülőingat-
lan eladásáról, melynek 
szakértő által becsült net-

tó értéke 58,1 millió Ft. Ezt 
100 millió Ft + áfa kikiáltási 
áron, azaz 127 millió Ft-
ért hirdette meg az önkor-
mányzat. A nyilvános árve-
rés augusztus 28-ára volt 
kitűzve. A békéscsabai ön-
kormányzat pénzügyi, gaz-
dasági és városfejlesztési 
bizottsága augusztus 8-án 
tartott ülésén úgy döntött, 
hogy felülvizsgálati javas-
lattal visszahozzák a köz-
gyűlés elé az ügyet. Megle-
pő, hogy hirtelen fordulattal 
a Fidesz-frakció úgy dön-
tött, a másik, értékesebb, a 
Balatonszárszó, Jókai Mór 
utca 5. szám alatti ingatlant 
kívánják nem feltuningolt 

áron, hanem az értékbecs-
lő által megállapított alap-
értéken értékesíteni. 

Felháborító, hogy ezek 
a nagy értékű ingatlanok a 
hanyag, felelőtlen kezelés 
miatt a hosszú évek során 
leamortizálódtak, majd jó-
formán telekáron megvé-
telre kínáljuk őket.  Arra a 
kérdésemre, hogy a jobban 
teljesítő Magyarországon 
belül Békéscsaba városa 
miért kerül ilyen pénzügyi 
válságba, a költségvetési 
rendelet megalkotásában 
saját bevallásuk szerint is 
igen nagy dominanciával 
rendelkező Fidesz-frakció-
tól nem kaptam választ.” 
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Gyula önkormányzata az 
Egészségügyi alapellá-
tás infrastrukturális fej-
lesztése című pályázati 
felhívás keretében nyert 
vissza nem térítendő 
támogatást a házi gyer-
mekorvosi rendelők és a 
háziorvosi ügyelet épüle-
tének korszerűsítésére.

A projekt 60 millió forint eu-
rópai uniós támogatásból 
és a gyulai önkormányzat 
20 millió forintos hozzájá-
rulásából valósult meg. A 
projekt keretében mintegy 
harminc helyiséget, ezen 
belül négy rendelőt újítottak 
fel a Béke sugárúti épület-
ben. Átalakították a belső 

helyiségeket, kicserélték 
a nyílászárókat, valamint 
hőszigetelték, akadály-
mentesítették a kibővített 
épületrészt, de kicserélték 
a burkolatokat is. Megvaló-
sult továbbá a fűtés, a belső 
elektromosáram-hálózat, a 
gyengeáramú hálózat, va-
lamint a világítás korsze-
rűsítése. A felújítás során 
önkormányzati forrásból 
kialakítottak egy nyolc fé-
rőhelyes személygépkocsi-
parkolót és egy akadály-
mentes parkolót.

Ködmön Zsolt, az Egész-
ségügyi Alapellátási Intéz-
mény intézményvezetője 
elmondta: a felújítás során 
figyelembe vették a higié-
niai szempontokat, és nagy 
hangsúlyt fektettek a gyer-
mekbarát környezet kialakí-
tására. A fehér csempéket 
például színes bútorokkal 
ellensúlyozták. Az intéz-

ményvezető szerint egy 
egészségügyi ellátáshoz 
méltó környezetet alakítot-
tak ki. Dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő 
kiemelte: ez az első épület, 
amelyet a TOP-os beruhá-
zások közül átadtak.

Dr. Görgényi Ernő sze-
rint is nagy jelentőségű a 
fejlesztés, hiszen a ren-
delő a gyulaiak generációi 
számára a gyógyulás és 
egészségmegőrzés hely-
színe.

– A városkép szem-
pontjából is jelentős ez 
az épület, örülök, hogy 
megtörtént a korszerűsí-
tése. Észszerűsítettük a 
belső tereket, hogy még 
jobban tudják használni 
az itt dolgozók és az ellá-
tottak. A tervezésbe pedig 
bevontuk a dolgozókat és 
a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének Gyulai 

Szervezetét is – emelte ki 
a polgármester. 

Dr. Görgényi Ernő megje-
gyezte, nyertek egy kapcso-
lódó pályázaton is, melynek 
során az ingatlan melletti 
kereszteződésben kiala-
kítanak egy körforgalmat. 

Ettől biztonságosabb és 
észszerűbb lesz a közleke-
dés a területen, ahol nagyon 
sok gyermek fordul meg 
mindennap. A tervek szerint 
a betegek október elsejétől 
vehetik birtokba a rendelőt.

Gyemendi Réka

Dr. Görgényi Ernő, dr. Kovács József és Ködmön Zsolt

Egészségügyi ellátáshoz méltó környezetet alakítottak ki



Korhű kiállítást láthattak, 
az íjászat alapjaival ismer-
kedhettek, hagyományőrző 
programokon és főzőver-
senyen is részt vehettek 
azok, akik ellátogattak Me-
zőmegyerre, Árpád Vezér 
Ünnepére, amelyet a Tűz-
kör Közhasznú Kulturális 
Egyesület rendezett.

Az egyesület negyedik alka-
lommal jelentkezik hagyo-

mányőrző rendezvényével, 
ahol minden évben a honfog-
lalás egyes elemeit és sze-
mélyeit idézi fel. Ebben az 
évben Árpád vezérre esett a 
választás.

– Honfoglalás kori tarsoly-
lemezeket és ékszereket ké-
szítek. Hagyományos módon 
dolgozom, minden egyes da-
rab elkészítése egyszeri és 
megismételhetetlen – mond-
ta el Lengyel Balázs.

Zalai Erika, a Tűz-kör 
Közhasznú Kulturális Egye-
sület elnöke elmondta, hogy 
a felállított jurtában korhű ki-
állításokkal készültek, ezen-
kívül olyan nemeztárgyakat 
is bemutattak az érdeklő-
dőknek, amelyek a honfog-
lalás korának motívumait 
idézik meg. 

– Hagyományőrző dobo-
sok is érkeztek a rendez-
vényre, például a Regélő 
Fehér Táltos Dobcsapat, de 
Hollandiából is eljött a Bana 
la wo, akiket szintén hallha-
tott a közönség – tette hozzá 
Zalai Erika.

A hagyományőrző prog-
ramok, a dobkörök előadá-
sai, a táncosok bemutatói is 
sikert arattak Mezőmegye-
ren, Árpád Vezér Ünnepén. 

Szendi Rita
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HARRUCKERN-EMLÉKÜLÉS

DIÁKOK FIGYELMÉBE!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Békéscsaba 300 Várostörténeti Emléktestület 

tisztelettel meghívja a város polgárait 
a Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából 

rendezett Harruckern-emlékülésre
2018. szeptember 27-én, csütörtökön 14.00 órára  a városháza dísztermébe.

Az ülés programja:
•  Szarvas Péter polgármester köszöntője
• Az osztrák falusi háztól a magyar bárói rangig – 
Harruckern János György pályája és Békés megyei telepítései 
– dr. Erdész Ádám, a Békés megyei Levéltár igazgatójának 
előadása 
• Szakál Veronika történész előadása Békéscsaba várossá 
válásáról
• Harruckern János György emléktáblájának megkoszorúzása 
a városháza árkádsorán
• 16.00 órától Részvételi lehetőség a Harruckern Emlékúton 
a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör szervezésében

Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 17 és 26 év közötti 
békéscsabai diákok jelentkezését várja wittenbergi utazásra.
Békéscsabai születésű vagy lakhelyű diákok pályázatát várják német nyelven, maximum 
egy A/4-es lap terjedelmű motivációs levéllel a BMJVNNOE@gmail.com címre. 
15 fő utaztatására van lehetőség, az utazás és a teljes ellátás (szállás, étkezés) ingyenes.
Indulás: 2018. október 26.
Visszaérkezés: 2018. november 02.
Szervezők: 
BMJV Német Nemzetiségi Önkormányzata
és a Deutsch-Ungarische Gesellschaft zu Wittenberg e.V.
További információ: 06-20/986-9894.

Árpád Vezér Ünnepe
Hagyományőrző dobosok is érkeztek Mezőmegyerre



Negyvenéves a Pásztor utcai bölcsőde
Ün n e p s é g e n  i d é z t é k  f e l  a  n é g y  é v t i z e d  f o n t o s  á l l o m á s a i t

Szeptember elsején a bé-
késcsabai 8-as számú 
bölcsőde,   közismertebb 
nevén a Pásztor utcai böl-
csőde negyvenesztendős 
lett. Egy születésnapi ün-
nepségen idézték fel az 
elmúlt négy évtized leg-
fontosabb állomásait, és 
kiállítással is készültek az 
évfordulóra.

A Pásztor utcai bölcsőde 
munkatársai által szervezett 
rendezvényt Petrovszkiné 
Csanki Katalin bölcsődeve-
zető nyitotta meg. 

–  Az elmúlt negyven év-
ben nagyon sok kisgyerek 
nőtt fel a kezeink között. 
Több mint kétezer gyermek 
járt ide. Amikor készültünk 
az ünnepségre, előkerültek a 
régi fotók, emlékek, nagyon 
sokat nosztalgiáztunk – fo-
galmazott a bölcsődevezető.

Mint elhangzott, az intéz-
mény vezetése névváltoz-
tatáson gondolkozik. Bogár 
Éva elárulta: a 8-as számú 
bölcsődei elnevezést lecse-

rélnék egy újabb, barátságo-
sabb névre.

– Békéscsabán van 3-as 
számú, 6-os számú és 8-as 
számú bölcsőde, de úgy 
gondoltuk, elérkezett az idő, 
hogy változtassunk a szá-
mozásokon. Ez a bölcső-
de is bizonyított, negyven 
éve áll a köz szolgálatában. 
Szebb nevet érdemelne, 

biztos vagyok benne, hogy 
kreatívok lesznek a kollégák 
ebben a tekintetben is – kö-
zölte Bogár Éva.

Takács Péter a Lencsési 
Közösségi Ház vezetőjeként 
is együttműködik a lakótele-
pen működő intézményekkel. 
A jeles alkalmon ajándékkal 
köszöntötte az intézményt, 
és megjegyezte: bízik benne, 

hogy rövidesen méltó nevet 
kap a bölcsőde.

Az esemény díszvendé-
ge Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő volt, aki 
kiemelte: a kormány célja a 
bölcsődei férőhelyek bővíté-
se, így Békéscsabán is egyre 
több család veheti igénybe a 
bölcsődei ellátást.

–  Több mint háromszáz 
bölcsődei férőhely van Bé-
késcsabán, és a követke-
ző időszakban is több új 
bölcsődei csoportszobát 
adunk át. A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program nyertes pályázata-
inak köszönhetően a város 
több pontján zajlik fejlesz-
tés jelenleg is – tette hozzá 
Herczeg Tamás.

A szervezők a rendez-
vényre egy fotókiállítással 
is készültek, amely az intéz-
mény elmúlt negyven évét 
idézte fel.

Szabó Rita

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Kerékpárosok lepték el Békéscsaba belvárosát 
I t t  r ó t t á k  a  k ö r ö k e t  a  K e r é k p á r o s  K r i t é r i u m  O r s z á g o s  B a j n o k s á g  r é s z t v e v ő i

Békéscsabán rendezték 
meg a Kerékpáros Krité-
rium Országos Bajnoksá-
got szeptember elsején a 
Magyar Kerékpáros Szö-
vetség és a Fenntartható 
Térségért Alapítvány szer-
vezésében. 14 korcsoport-
ban 160 nevező vett részt a 
futamokon. 

A futam lezárt utcai körpá-
lyán zajlott, amely egy ki-
lométer hosszú volt, itt a 
versenyzőknek 30–50 kört 
kellett megtenniük. A szak-
emberek elmondták: a sport-
ág összetett.

– A gyorsaság mellett a 
motorikus képességekre, 
valamint az állóképességre 
is szükség van a jó teljesít-

ményhez. Itt folyamatosan 
topon kell lenni és bele kell 
adni mindent – árulta el Ba-
logh András, az Epronex – 
Bike Hungary versenyzője.

A viadalon a rajt és a cél a 
Széchenyi utcán volt, a ver-
seny útvonala pedig a Gőz-
malom tér–Kiss Ernő utca–
Kossuth tér útvonalon haladt.

– 14 korcsoportban lehe-
tett nevezni, 13 éves kortól 
egészen a felnőtt, elit kor-
csoportig, változó versenytá-
vokon. Az U23 elit verseny-
szám például 40 körös és 10 
gyorsasági hajrá van benne. 
Aki a gyorsasági hajrákban a 
legtöbb pontot gyűjti össze, 
az nyeri a versenyt – fogal-
mazott Kesjár Attila verseny-
igazgató.

A profi férfi és női mezőny 
mellett mintegy 40 amatőr is 
indult a békéscsabai verse-
nyen. A legjobbak a követ-
kezők lettek: férfi elit (40 kör, 
10 hajrá): 1. Szatmáry And-
rás (Pannon Cycling Team) 
körelőnnyel; 2. Kiss Gergely 
(Epronex-Bike Hungary); 
3. Filutás Viktor (Pannon 
Cycling Team). Női elit (24 
kör 8 hajrá): 1. Tamela Eszter 
(Szingo – Fehérvár); 2. Lász-
ló Tamara (KSI SE); 3. Kapott 
Szonja (Tipografia Ladies 
Cycling). Férfi U23 (40 kör, 
10 hajrá): 1. Gönczy Gergő 
(Kontent-DKSI); 2. Sasvári 
Dániel (Epronex-Bike Hun-
gary); 3. Móricz Dániel (Kő-
bánya Cycling Team). 

Szabó Rita

Kiállítás az egykori bölcsisek tablóival és a gyerekek ruháival

A Pásztor utcai, 8-as számú bölcsőde a névváltoztatáson gondolkodik

Az ország legjobb kerékpárosai 32 fokos hőségben mérték össze tudásukat

Szárszói élmények
Tábori ajándékok köszönetként

Saját készítésű ajándékkal köszönték meg a tábort

Harminckilenc gyermek balatoni nyaralását fedezte az az 
összeg, amit még januárban, a városi jótékonysági bálon 
gyűjtöttek össze a résztvevők. Az általános iskolás diá-
kok tíz napot tölthettek el nyáron a város egyik üdülőjé-
ben, Balatonszárszón. Az iskolakezdés előtt, a városhá-
zán, saját kezűleg készített ajándékokkal köszönték meg 
a lehetőséget.

Zagritné Zahorán Klára 
második alkalommal vezet-
te a balatonszárszói tábort. 
Mint mondta, ebben az év-
ben is külön tematikával 
készültek, a programok a 
középkor témája köré össz-
pontosultak.

– Igyekeztünk nagyon 
változatos programokat 
szervezni a gyerekeknek a 
várlátogatástól a múzeumok 
felfedezéséig, a színházláto-
gatásig és a kézműves-fog-
lalkozásokig, de természe-
tesen a balatoni fürdőzés is 
fontos szerepet kapott – fo-
galmazott a tábor vezetője, 
Zagritné Zahorán Klára.

Szarvas Péter polgár-
mester ismét elismerését 
és köszönetét fejezte ki a 
támogatók felé. Hozzátette: 

bízik abban, hogy a gyerme-
kek felejthetetlen élménnyel 
gazdagodtak a tíznapos tá-
bor alatt.

– Ott voltam az indulás-
kor, amikor nagyon izgatot-
tak voltak a gyerekek és a 
szülők is, aztán tíz nap múl-
va csupa jókedvű gyermek 
érkezett vissza Békéscsa-
bára. A támogatók nemcsak 
jegyet vettek a jótékonysági 
bálra, hanem komoly ado-
mányokkal is segítették, 
hogy egy busznyi csabai 
gyermek a Balatonnál kap-
csolódhasson ki a nyáron – 
fejtette ki a polgármester.

Az élménybeszámolók 
után a diákok a táborban 
elkészített ajándékokkal kö-
szönték meg a nyaralást.

Szendi Rita



A Csabensis-ben már 
beszámoltunk arról, hogy 
az evangélikus iskola tor-
natermének építésekor egy 
osszáriumra (tulajdonképpen 
csontkamrára) bukkantunk, 
ami az újjátelepített Csaba 
első temetőjéhez tartozott. 
A még középkorra vissza-
vezethető szokás szerint az 
elhunytakat csakis megszen-
telt földbe temethették el. 
Ez a terület azonban hamar 
betelhetett, ilyenkor a régi 
sírokat kihantolták és a belő-
lük összegyűjtött csontokat 
egy helyre temették. A tor-
nacsarnok alatt is egy ilyen 
csontkamrát találtunk, való-
színűleg a temető szélén. Az 
osszáriumban legalább 11 
felnőtt és minimum 3 gyerek 
csontjait gyűjthettük össze. 
Sajnos eléggé szelektált volt 
a csontanyag, egyetlen teljes 
vázat sem temettek ide. Az 
elhalálozási kort csak a gye-
rekek esetében lehetett meg-
határozni: egy 3-4, egy 7-8 és 
egy 10-11 éves gyerek csont-
jai kerültek az osszáriumba. 
A nemek vizsgálata, illetve a 
halálozás oka a csontanyag 
hiányos volta miatt nem volt 
lehetséges. A felnőttekhez 
tartozó hosszúcsontok alap-

ján elmondható, hogy ma-
gas, erős testalkatú egyének 
maradványai kerültek elő. Az 
izomtapadási helyek megna-
gyobbodása erőteljes fizikai 
munkára utal. Egy gyógyult 
szárkapocscsont-törés, illet-
ve fertőzések nyomai figyel-
hetők meg egy ágyéki csigo-
lyán és egy koponyán, a felső 
fogsor őrlőfogai körül. Itt a 
tályogosodás olyan nagymér-
tékű volt, ami már a fogak el-
vesztésével járt együtt. 

A gyerekeknél egy nyak-
szirt- és egy halántékcsont 

mutatott olyan elváltozáso-
kat, amik komoly fertőzésre, 
akár tbcre is utalhatnak.  

Csaba első temetőjét 
egészen 1751-ig használ-
ták, majd felszámolták. Név 
szerint is ismerünk néhány 
csabait, akit ide temettek: 
Lezinyi Ádám, Hajnóczi 
Márton tanítók, Thuróczi 
Miklós megszállási biztos 
és neje, illetve Burian Sa-
muel lelkész négy gyerme-
ke és neje.

Dr. Bácsmegi Gábor,
dr. Paja László

10 CSABAI MÉRLEGKULTÚRA

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

MESÉLŐ MÚZEUM Magyar fotográfia napja
Kiállítás a Csabag yöng yében és az emlékházban

A Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége 2003 óta ünnepli 
a Magyar Fotográfia Napját. 
A jeles alkalomról Békéscsa-
bán évek óta megemlékezik 
a Márvány Fotóműhely is. A 
klub ezúttal a Csabagyön-
gyében rendezett kiállítást. 
Ezúttal 36 alkotó 36 fotójá-
ból nyílt tárlat. A fényképek 
között szerepel fekete-fehér, 
táj- és természeti kép is. 

Tuska János látszerész 
gyűjti a Békéscsabához és 
a Wenckheim családhoz 
kapcsolódó képeslapokat, 
dokumentumokat. A fotográ-
fia napja alkalmából Nosz-
talgiák címmel nyílt kiállítás 
az igazi kuriózumokat is tar-
talmazó gyűjteményéből a 
Munkácsy Emlékházban. A 
tárlat Békéscsaba újratelepí-
tésének 300. évfordulójához 
kapcsolódva a város régi 
arcát mutatja be képeken és 
képeslapokon.
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Mesterkurzus koncertekkel
Tizedik alkalommal tartott nemzetközi mesterkurzust Bé-
késcsabán, a Bartók Béla Szakgimnáziumban Gulyás Már-
ta és Luis Fernando Pérez (Spanyolország). Idén is szép 
számmal jelentkeztek az ifjú művészek és zeneművészeti 
egyetemek hallgatói Magyarországról és külföldről. A mes-
terkurzus ideje alatt a két művész-professzor koncertet 
adott, Luis Fernando Pérez szólóesttel, Gulyás Márta és 
vendégei kamaraesttel örvendeztették meg a közönséget. 
Gulyás Márta partnerei nemzetközi versenygyőztes fiatal 
művészek voltak.

Szeptember 14-én, pénte-
ken 18 órától Born Gergely 
folytatja előadás-sorozatát a 
Jaminai Könyvtárban "Fényfel-
szabadítás" címmel.

2018. szeptember 19-én, 
szerdán 10 órától a Békés 
Megyei Könyvtárban tart be-
mutatót kisiskolások számára 
Tóth Krisztina költő, író, mű-
fordító Felhőmesék–Zseblám-
pás mesék címmel.

Haan Lajos történetíró szüle-
tésének 200., Haan Antal fes-
tőművész halálának 130. év-
fordulója alkalmából kiállítás 
látogatható a Békés Megyei 
Könyvtárban.

Születésnapi újság: Ajándékoz-
zon egyedi kiadványt egy ünne-
pelt számára olyan kordokumen-
tumokból, amely a jeles napon 
aktuális volt. Az ünnepi számban 
lehetőség van fénykép, illetve gó-

lyahír megjelenítésére is, amely 
egyedivé teszi az ajándékot.

A Békés Megyei Könyvtár szer-
vezésében ingyenes, havi 
rendszerességű szakkörök 
indulnak: 
– Életmód & sport szakkör (első 
alkalom: szeptember 20. 17:00) 
– Helyismereti szakkör (első 
alkalom: október 4. 16:30) 
– Fényképkészítő szakkör (első 
alkalom: október 6. 16:00)
– „Ez a divat” szakkör (első 
alkalom: október 12. 16:30) 
Jelentkezés és további in-
formáció: bekescsaba@
europedirect.hu; tel.: +36-
66-530-201

Örömmel értesítjük a gyer-
mekkönyvtár látogatóit, hogy 
megújult bútorzattal, új könyv-
tári pulttal várjuk meglevő és 
új olvasóinkat! Bízunk benne, 
hogy szívesebben töltik majd a 
gyerekek nálunk az időt! 

M i l y e n e k  l e h e t t e k  a z  e l s ő  c s a b a i a k ?



A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház az idei évad-
ban négy különböző kor-
osztálynak hirdet bérletet.
 
A Pöttömbérlet keretében, a 
korábbi évekhez hasonlóan, 
a kis- és középső csoportos 
óvodások számára biztosíta-
nak előadásokat oly módon, 
hogy kiutaznak az intézmény-
be, amennyiben megfelelő 
helyszín áll rendelkezésre az 
előadások megtartásához.

Óvodás- és iskolásbér-
letük elsősorban nagycso-
portosoknak és alsó tago-
zatosoknak szól. Őket már a 
bábszínházba várják.

Az idei évad újdonsága, 
hogy a felső tagozatos és 
középiskolás korosztály szá-
mára is hirdetnek két előadá-
sos bérletet. A Kamaszbér-
letben A helység kalapácsát 
és Szabó T. Anna Senki ma-
dara című művének bábszín-
házi előadását kínálják.

Hat új bemutatójukból 
kettő babaszínházi előadás, 
hiszen ebben az évadban 
is várják bábszínházukba 
a legkisebbeket október-

től minden hónap második 
szombatján.

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínházat rendszeresen 
hívják fesztiválokra, bábszín-
házi találkozókra, így októ-
berben a kecskeméti Ma-
gyarországi Bábszínházak 
Találkozóján is bemutatkoz-
nak, részt vettek a nyár vé-
gén a Kolozsvári Magyar Na-
pokon és a Partiumi Magyar 
Napokon, s további határon 

túli és hazai felkéréseknek 
eleget téve folyamatosan 
jelen vannak az ország szá-
mos helyszínén.

Jövő év márciusában ismét 
megrendezik a Bábos Dráma-
író Versenyt és egész évad-
ban zajlik az EFOP-3.3.2-16-
2016-00001 számú, “Parazsat 
a háromlábúnak, száguldjon, 
mint a gondolat!” című projekt-
jük 12 oktatási-nevelési intéz-
mény részvételével.

JAZZ-PIKNIK A MESEHÁZBAN
2018. szeptember 14-én, pénteken a Meseház udvarán 10 órától 
Jazz-matiné MASNI és POCÓ, 18 órától koncertek és más csemegék: 
BORBÉLYMŰHELY, BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET feat. POCSAI 

KRISZTA, TÓTH SÁNDOR QUARTET.

XVII. MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2018. szeptember 15-én, szombaton 14 órától kemencéslángos-
készítés, mustpréselés, kerti játékok és kézművesség. 15 órakor az 

ARANYGYAPJÚ TÁRSULAT mutatja be bábelőadását.

NYITOTT HÉT A MESEHÁZBAN
2018. szeptember 17–21-éig mindennap más-más kézműves-foglal-
kozáson vehetnek részt az érdeklődő csoportok. Előzetes bejelentkezés 

a 326-370 telefonszámon.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
2018. szeptember 20-án, csütörtökön 19 órától a régen várt 

EASTWING együttes koncertje a Meseház udvarán.

EGÉSZSÉGNAP 60+
2018. szeptember 25-én, kedden 14 órától a 60-as korosztálynak 
nyújtunk tartalmas és vidám elfoglaltságot, bohóctréfákkal, játékokkal, 

vetélkedővel, zenével. Jelentkezni lehet a 326-370 telefonszámon.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. szeptember 26-án, szerdán 18 órakor Máthé Ferenc ajánlá-
sával A LONDONI FÉRFI, Tarr Béla filmje a Nemzetiségi Klubházban.

NÉPMESE NAPJA
2018. szeptember 26-án, szerdán 17 órától kiállítás, A vasfejű far-
kas, Harangozó Imre előadása. Az én mesém… playback színházi 

előadás a Sorsfonó Társulat közreműködésével.

30 ÉVES A MESEHÁZ
2018. szeptember 27-én, csütörtökön 18 órától születésnapi 
ünnepség és a sepsiszentgyörgyi ÉG-VILÁG együttes koncertje, 
A medve nem játék. Mindenkinek ajánlott, aki valaha is megfordult 

nálunk az elmúlt 30 évben! 

KIÁLLÍTÁS
Az Aradi Fotóklub Klubkollekció 2018. című tárlata tekinthető meg a közös-
ségi ház nagytermében szeptember 28-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

INDULÓ TANFOLYAMOK
Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 24-én 18 órakor. A képzés 
24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-
tól 20 óráig. A részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella 
jógaoktató. Jelentkezni szeptember 21-éig lehet a részvételi díj befize-

tésével a közösségi házban. 
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek szeptember 26-án 17 órakor. 
A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 
17-től 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsa-
játítása. A részvételi díj: 12 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotó-
műhely vezetője és tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 24-éig lehet 

a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 26-án 18 órakor. A képzés 
10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. 
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/
fő. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbe-

szélés alkalmával, a részvételi díj befizetésével. 
Angol alapfokú nyelvtanfolyam indul szeptember 26-án 18 órai 
kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, 
melyekre szerdai napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezé-
sét várjuk, akik szeretnének eljutni az alapoktól a társalgási szintig. 
Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk Baráthné Kutasi Györgyi 
nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj: 35 000 Ft. Jelentkezni sze-
mélyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 

20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol középszintű tanfolyam indul szeptember 27-én 18 órai kezdettel. 
A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre 
csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, 
akik a haladó szintet már átlépték, de egy középfokú tanfolyamhoz még 
nincs elég tudásuk – szókincsfejlesztés, kommunikáció, beszédkész-
ség- és nyelvtangyakorlás. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet 
az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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Napsugár bábszínház
A pöttömöktől a középiskolásokig mindenkit várnak

A helység kalapácsa a Napsugár bábszínház előadásában

"Itt megtanulhatják a mesterség szakmai alapjait"Seregi Zoltán az évnyitón

Célhoz ért az adomány
Újabb adománygyűjtést szer-
veztek a békéscsabai Bony-
nyai testvérek, Sándor és 
Anna. Most több mint 1 millió 
300 ezer forint gyűlt össze, 
amelyből 421 mélyszegény-
ségben élő, kárpátaljai ma-
gyar gyermeknek tudtak tan-
szercsomagot összeállítani 
és a tanév elején átadni. Ez-
zel próbálják segíteni, hogy a 
nehéz sorsú gyerekek is ki-
bontakoztathassák a bennük 
levő értékeket. 

Színitanház-évnyitó
„Az tud pályán maradni, aki tökéletesen felkészült”

Színész, színháztechnikus-szcenikus, divat- és stílustervező, közművelődési és kö-
zönségkapcsolati szakember, illetve – a csabai Bartók Béla Szakgimnáziummal és a 
budapesti Baross Imre Artistaképző Intézettel együttműködve – artistaképzés indult 
az új tanévben a békéscsabai Színitanházban, ahol a tanévnyitón Seregi Zoltán arról is 
beszélt, ki tud a pályán maradni ezekben a különleges mesterségekben.

A békéscsabai Színitanház 
évnyitóján az elsősöket név 
szerint mutatták be a fel-
sőbb évfolyamosoknak, és 
az intézmény néhány diákja 
fel is lépett az ünnepségen. 
Mint azt ezután Seregi Zol-
tán, a Színitanház vezetője, 
a Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója megjegyezte: hogy 
egy művészeti iskolában mit 
lehet megtanulni, az mindig 
vita tárgyát képezheti, hisz a 
tehetség nem tanulható. 

– Azokat vesszük fel, 
akikben látunk képességet 

az adott szakokra, ők itt 
megtanulhatják a mester-
ség szakmai alapjait és a 
technikai részét. Az tud ma 
a pályán maradni, aki szak-
mailag tökéletesen felké-
szült, színészek esetében, 
aki tudja azt, amit meg lehet 
tanulni, ura a testének, min-
denféle mozgásban, szín-
padi játékban, táncban, ura 
a hangjának beszédben és 
énekben egyaránt. A háttér-
szakmákra is természete-
sen ugyanez vonatkozik, az 
elmélet és a gyakorlat terü-

letén is. Mindezt az iskolánk 
igyekszik megtanítani azok-
nak, akik meg akarják tanulni 
– fogalmazott Seregi Zoltán. 

Az igazgató beszélt arról 
is, hogy a hagyományostól 
eltérő képzéseik miatt, főleg 
az első évben úgy tűnhet, 
ez egy látszólag szabad, 
kötetlenebb színházi élet. 
Aztán hamar rájönnek a 
diákok, hogy a színházban 
is mindennek az alapja az 
erős fegyelem és a kon-
centráció. 

Z. E., M. E.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Békéscsabai Irodalmi Estek
Szeptember elején már ismét 
a városháza dísztermében 
tartották a Békéscsabai Irodal-
mi Estek soron következő ren-
dezvényét. Ezúttal dr. Bagdy 
László és Ványai Fehér József 
műveiből hallhattak részlete-
ket az érdeklődők Komlóssy 
Kata és Presits Tamás előadá-
sában. Zenélt: Kabai Gábor.
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Szolgáltatás
Síremléktisztítás gyorsan, 
kedvező áron. 
www.bekessirkotisztitas.hu 
Tel.: 20/774-7455, 
30/384-1726. 
Iroda-, lépcsőház-takarítást 
vállalok számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. 
Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 
20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó 
SC  
várja jelentkezésedet 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, 
javítása, kulcsmásolás: 
Lencsési út 26/1.  
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, 
Dobos István u 20.  
Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135.
Fűkaszával fűnyírást vál-
lalok. Tel.: 30/366-9699 
Petri.

Ingatlan
Békéscsabán, a Mester 
utcában 760 m2-es, karban-
tartott belterületi telek áram-
mal, fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Tele-
fonvezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.
Háromszobás ház nagy te-
lekkel eladó Kenderföldeken. 
Tel.: 70/519-3376.

Egyéb
Eladó: 2 db képcsöves 
televízió, 2 db új napozóágy, 
1 db női kerékpár.  
Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán: 
Nagy méretű majomke-
nyérfa (crassula), tripla 
virágú hibiszkusz, szimpla 
rózsaszín virágú leande-
rek, Daewoo 40" és Graetz 
60" tv, fém vállfás akasztó 
vagy virágtartó, gyermek-
íróasztal, azonos stílusú 7-7 
darabos süteményes- és 
kompótoskészlet, új 178 
x 228 cm-es zöld színű, 
bambusznád mintás, erős 
anyagú asztalterítő, új ülő-
kés táska, 
5,8 m hosszú vascső 
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

Ingyenes teqball
A Csabai Rendezvénypajtában lehet kipróbálni

Bárki kipróbálhatja a 
teqballt a Csabai Rendez-
vénypajtában, ingyenesen. 
A sportágat, amely magyar 
fiatalok találmánya, 2016-
ban kezdték el hivatalosan 
népszerűsíteni. A játékot 
a megyeszékhelyen a Bé-
késcsabai Labdarúgó Aka-
démia U-17-es és U-19-es 
tehetségei mutatták be a 
közelmúltban.

Ez a fajta labdajáték egy ki-
egészítő sportága a futballnak. 
Pontosabban a labdarúgás és 
az asztalitenisz elemeit vegyí-
ti. Fejleszti a játékosok techni-
kai tudását, a koncentrációs 
készségét és az állóképessé-
gét. A teqballt egy domborúan 
meghajlított asztalon játsszák 
futball-labdával. Lehet páros-
ban, csoportosan és egyéni 
formában is játszani.

– Nagyon sokféle lehetőség 
van. Vannak standard játék-

szabályai, de igazából a ping-
pongszabályok szerint is lehet 
játszani. A teqballt nagyon 
ajánlom mindenkinek, hiszen 
teljesen átmozgatja az embert 
– tájékoztatott Jakab Péter, a 
Békéscsabai Labdarúgó Aka-
démia szakmai igazgatója.

Bíró Csaba elmondta: a 
szakemberek célja, hogy a 
teqballt Békéscsabán is nép-
szerűbbé tegyék a fiatalok és 
az idősebbek körében is.

– Békéscsabán térítésmen-
tesen lehet kipróbálni a teqballt. 

Kiváló békéscsabai labdarú-
gókkal szeretnénk népszerű-
síteni ezt a magyar találmányt, 
ami valahol az asztalitenisz és 
a labdarúgás ötvözetéből ala-
kult ki, és nagyon nagy tech-
nikai tudást igényel – árulta el 
Bíró Csaba, a közművelődési, 
ifjúsági, oktatási és sportbi-
zottság elnöke, hozzátéve, 
hogy a Csabai Rendezvény-
pajtában nyitvatartási időben 
két asztal is várja a sport iránt 
érdeklődőket.

Szabó Rita

A rendezvénypajtában két asztal várja az érdeklődőket
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Békéscsaba korszakos ju-
bileumi eseménye az új-
kori újratelepítésének 300. 
évfordulója, de emellett is 
több esemény késztethet 
emlékezésre bennünket. 
Idén van ugyanis Békés-
csaba várossá alakulásá-
nak centenáriuma, és az új 
városháza átadásának 145. 
évfordulója is – e történet-
ben ez utóbbit idézzük fel. 

A csabai közgyűléseken 
egykoron sok évig volt na-
pirenden az új városháza 
építésének szükségessége. 
1871-ben Petrovszky Pál bí-
rósága alatt döntöttek arról, 
hogy fel is építik a városhá-
zát. Sztraka Ernő mérnök el-
készítette az építési tervet és 
a költségvetést: 74 046 forint 
és 6 krajcárban számolta ki a 
beruházás költségeit.

Országos lapokban tették 
közzé a pályázatot, melyet 
1872. március 5-én érté-
keltek. A kőművesmunkát 
Berndt Ferenc nyerte el, a 
szakipari munkákat pedig 
csabai mesterek kapták meg. 
Az épület alapkövét 1872. áp-
rilis 14-én díszes ünnepség 
kíséretében tették le az épü-
let déli sarkának alapjába. Az 
építkezés alig másfél év alatt 
befejeződött, költsége végül 
74 770 forint és 8 krajcár lett.

A romantikus stílusú vá-
rosháza homlokzatát Ybl Mik-
lós építész tervezte, Sztraka 

Ernő városi mérnökkel együtt 
egy esztétikus épületegyüt-
test alkottak meg. 

Az új városházát 1873. 
szeptember 15-én díszköz-
gyűlésen avatták. Beszédet 
mondott Haan Lajos evangéli-
kus lelkész, Urszinyi Andor és 
Áchim János bíró. A főszónok, 
Szemián Sámuel főjegyző 
szólt Csaba újratelepítéséről 
és a sok nehézség közepette 
zajló építkezésről is.

„Legyen a ház mindenkor 
szabad polgároknak szabad 
gyülekezési közhelye, ahol az 
értelem a jóakarattal, a kor-
szerű haladás a higgadt fon-
tolással, az áldozatkészség a 
józan számítással mindenkor 
karöltve és párosulva járjon. A 
részrehajlás, önzés, haszonle-
sés e házból örökre száműz-
ve maradjon. A legfőbb hazai 
közügyektől kezdve a helyi 

különféle osztályok érdekeinek 
méltó figyelembe tartása mel-
lett az egyes ember egyszerű 
ügyéig, minden törvényes ügy 
itt mindenkor gyors és kedvező 
megoldásra találjon” – mondta 
Szemián, azt kérve, hogy az 
épület századokon álljon itt, 
mint a jóakaratú ősök szerény 
emléke, még akkor is, amikor 
nagyobb és díszesebb házak 
fogják körülvenni. „A minden-
ható kegyelme, mely e község 
jó szelleme felett folyvást őr-
ködjön, lebegjen mindenkor e 
ház, lebegjen Csaba városa, 
lebegjen annak minden egyes 
lakosa felett” – tette hozzá.

A beszéd mély hatást tett 
a nagyszámú hallgatóság-
ra. Közkívánatra magyar és 
szlovák nyelven ki is nyom-
tatta az első csabai Dobay-
fióknyomda még 1873-ban.

Gécs Béla

Alan Jay Lerner–Frede-
rick Loewe világhírű mu-
sicaljét, a My Fair Ladyt 
közkívánatra újrajátsz-
sza a Békéscsabai Jókai 
Színház Papp Barbarával, 
a Nádasdy Kálmán-díjas 
Szomor Györggyel és a 
Jászai Mari-díjas Bartus 
Gyulával a főszerepben. 
Szeptember 13-án, csü-
törtökön 19 órakor, 14-én, 
pénteken 15 és 19 órakor 
lesz előadás. 

A teátrum kilenc új bemu-
tatót tart a 2018–2019-es 
évadban, az előadásokra öt 
különböző bérlet váltható. A 
felnőttbérlet hat, az ifjúsági 
négy, a diák- és a mesebér-
let három-három előadást 
kínál. Különlegesség a sza-
badbérlet, amely négy, illet-
ve hat bármely repertoáron 
lévő darabra váltható. Sza-
badon választható az elő-
adás, a hely és az időpont, 
akár az előadás napján is.

Noël Coward Vidám kí-
sértet című vígjátéka lesz 
az évadnyitó bemutató 
szeptemberben, általános 
iskolásoknak szól Kocsák 
Tibor–Bozsó József mese-
musicalje Kukac Kata ka-
landjai címmel októberben. 
Ugyanebben a hónapban 
Arthur Miller Pillantás a híd-
ról című világhírű színművét 
láthatja a publikum. Novem-
berben Weber Kristóf–Zalán 

Tibor A sHÓwKIRÁLYNŐ 
című zenés mesejátéka ör-
vendezteti meg a nagyobb 
diákokat. December elsején 
az Elnémult harangok című 
színművet mutatja be a 
színház. A jövő év januárjá-
ban Szente Béla Szárnyad 
árnyékában című történel-
mi játékának ősbemutatója 
tiszteleg Békéscsaba újra-
telepítésének 300. évfor-
dulója előtt. Szarka Gyula–

Zalán Tibor Az igazmondó 
juhász és az aranyszőrű bá-
rány című zenés mesejáté-
ka szintén ősbemutató lesz 
márciusban. Felnőtt és ifjú-
sági bérletben látható Mó-
ricz Zsigmond Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című víg-
játéka szintén márciusban. 
Májusban lesz az utolsó be-
mutató, Terrence McNally–
David Yazbek Alul semmi 
című zenés komédiája. 
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14 5  é v e s  a  v á r o s h á z a
BÉ K É S C S A BA  A N NO

A városháza épülete és környezete egy képeslapfotón 
az 1930-as években

BÉK ÉSCSABAI  JÓK AI  SZÍNHÁZ
M y  F a i r  L a d y  k ö z k í v á n a t r a

Eliza Doolittle szerepében Papp Barbara
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