
– Azonkívül, hogy a helyi 
lakosságot minden este tá-
jékoztatjuk a hírekről, a fon-
tosabb eseményeket maga-
zinműsorainkban beszéljük 
ki, de ott vagyunk a kulturális 
eseményeken, a civilek ren-
dezvényein is. Dokumentum-
filmjeinkkel pedig a jövőnek 
próbálunk személyiségeket, 
jeles eseményeket megörö-
kíteni – mondta az egyesület 
elnöke, Lovass Tibor.

A találkozó díjátadóján 
Fekete Péter, az Emberi Erő-
források kultúráért felelős ál-
lamtitkára arról beszélt, hogy 
a helyi televízióknak kiemel-
kedő szerepük van az érté-
kek közvetítésében, a lakos-
ság tájékoztatásában. Ezek 
a televíziók tudnak a leggyor-
sabba reagálni a helyi törté-
nésekre, és valóban azokról 
az emberekről szólnak, akik 
az adásukat nézik. Hozzátet-

te, hogy az országos egye-
sület munkája azért is fontos, 
mert a legfontosabb infor-
mációkat, a legjobb műveket 
egymásnak át tudják adni, 
így akár országos lefedett-
ségre is szert tudnak tenni.

A televíziók három kategó-
riában pályázhattak a 2019-

es Helyi Érték Díjra. A híradós 
kategória fődíjasa 2019-ben 
a Nyíregyházi Televízió hír-
adója lett. A tematikus maga-
zin kategória fődíját 2019-ben 
a City Tv: Városmesék című 
műsora kapta. A dokumen-
tumfilmek kategóriájában pe-
dig a Médiacentrum Debre-

cen Kárpátaljai vértanúk – az 
illegális egyház című filmje 
lett a fődíjas. Emellett külön 
életműdíjjal értékelték a helyi 
televíziózásban maradandót 
alkotó Fischer Gábornak, a 
Szeged Televízió műszaki 
vezetőjének a munkáját.

K. A.

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Az épülő M44-es gyorsforgalmi úton jártunk
A tervek szerint októberben adják át a Tiszakürt–Kondoros szakaszt

Bár az M44-esnek ezt a szakaszát csak ősszel adják át, a bejárás során kipróbálhattuk, milyen lesz itt vezetni

Azért dolgoznak, hogy a vidék történéseit bemutassák
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VÁLASZTÁSI 
KÖZLEMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban adok tá-
jékoztatást az Európai Par-
lament képviselőinek 2019. 
május 26. napjára kitűzött 
választásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról.

A szavazás ideje
Szavazni 2019. május 26. 

napján reggel 6.00 órától 
19.00 óráig lehet. A 19.00 
órakor sorban álló választó-
polgárok még szavazhatnak, 
azonban ezután a szavazat-
számláló bizottság a szava-
zást lezárja.
A mozgóurnás szavazás

A kérelem a szavazás 
napján (május 26.) 12 órá-
ig a mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt 
gátolt választópolgár írásban 
mozgóurna iránt kérelmet 
nyújthat be ahhoz a szava-
zatszámláló bizottsághoz, 
amely bizottság szavazókö-
rének a névjegyzékében a 
választópolgár szerepel. A 
kérelemben meg kell jelölni 
azt a címet, ahová a válasz-
tópolgár a mozgóurnát kéri, 
valamint a mozgóurna-igény-
lés okát. 
A szavazókörök

Minden választópolgár 
csak a számára kijelölt 
szavazókörben adhatja le 
szavazatát. A szavazás nap-

ját megelőzően kipostázott 
valamennyi értesítőn feltün-
tetésre került a választópol-
gár szavazókörének pontos 
címe. (A békéscsabai sza-
vazókörök címe a legutóbbi, 
2018-ban megtartott ország-
gyűlési választások óta nem 
változott.) Kérjük, figyelme-
sen olvassák el az értesítést, 
aki ugyanis nem a számára 
kijelölt szavazókört keresi 
fel, azt a szavazatszámlá-
ló bizottság visszautasítja a 
szavazástól. A szavazóhelyi-
ségben a választópolgárok 
csak a választójoguk gyakor-
lásához szükséges ideig tar-
tózkodhatnak.

A Békéscsabán átjelentke-
zéssel szavazó választópol-
gárok és a települési szintű 
lakcímbejelentéssel rendel-
kezők az Irányi u. 14. szám 
alatt található Kazinczy Fe-
renc Általános Iskolában lévő 
29. számú szavazókörben 
adhatják le szavazatukat.

A tervek szerint októberben adják át az M44-es gyors-
forgalmi út Tiszakürttől Kondorosig terjedő 62 km hosz-
szú szakaszát. A beruházásról Dankó Béla, dr. Kovács 
József és Herczeg Tamás országgyűlési képviselők, va-
lamint a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója, Pántya József 
tartott a helyszínen bejárással egybekötött tájékoztatót.

A kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út készültségi foka 
bizonyos részeknél közelít 
a száz százalékhoz, így a 
terveknek megfelelően ez 
év őszén átadják az M44-
es Tiszakürt–Kondoros 
közötti, 62 km-es szaka-
szát, amely az eddigi leg-
hosszabb, saját forrásból 
megvalósuló gyorsforgal-
mi út Magyarországon. A 
gyorsforgalmi út bejárása 
Kondoros keleti kiveze-
tőjénél indult. A Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. igazgatója elmondta: 
a kondorosi szakasz vé-

gét jelentő csomópontnál 
a 44-es számú főút külön 
szintben lesz átvezetve az 
épülő M44-es felett. Amíg 
a Kondoros–Békéscsaba 
szakasz el nem készül, ez 
egyben ideiglenes vég-
csomópontként is szolgál. 
Pántya József hozzátette: 
októbertől Tiszakürtnél le-
het majd felhajtani az elké-
szült gyorsforgalmi útra, és 
Kondoros után, az ideigle-
nes végcsomóponton ke-
resztül lehet majd vissza-
térni a 44-es számú főútra.

Fekete Péter: A helyiek tudnak a leggyorsabban reagálni a történésekre
Békéscsabán tartották a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tavaszi találkozóját

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. volt a házigazdája 
május 16–17-én a Helyi Televíziók Országos Egyesülete 
tavaszi találkozójának, ahol átadták a 2019-es Helyi Ér-
ték Díjakat is. A  Helyi Televíziók Országos Egyesületé-
hez tartozó kilencven televízió mintegy 8 millió magyar 
állampolgárhoz juttatja el a napi híreket és mutatja be 
a helyi értékeket. A szervezet több mint 30 éve azért 
dolgozik, hogy Magyarország vidéki történelmét meg-
örökítse és bemutassa.
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Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. 
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A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Közgyűlés Csabai Mérleg

Május 16-án tartotta soron következő ülését Békéscsa-
ba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, a Fidesz-KDNP frakció, az MSZP, az LMP 
és a DK képviselői értékelték szóban vagy írásban a leg-
fontosabb döntéseket. 

Szarvas Péter: Veszteséges a városgazdálkodási kft. 
működése 

Az új utcanevek kérdése és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
éves beszámolója is komoly vitát generált a legutóbbi köz-
gyűlésen. Szarvas Péter polgármester a az ülés után a Bé-
késcsabai Városgazdálkodási Kft. működtetésével kapcsolat-
ban is aggodalmát fejezte ki.

A májusi közgyűlésen a közterületek elnevezése kapcsán 
is döntenie kellett a grémiumnak.

– A vonatkozó törvény és a Magyar Tudományos Akadé-
mia ehhez kapcsolódó véleménye alapján Békéscsabán a 
Gorkij utca nevét meg kell változtatni. Az új névvel kapcso-
latban kikérjük majd a helytörténeti kollégium véleményét és 
meg fogjuk kérdezni az utca lakóit is – tájékoztatott a polgár-
mester. Hozzátette, a Károlyi Mihály utca névváltoztatása is 
felmerült, amit végül – a polgármester kivételével – a többség 
támogatott. Az utca új neve Károlyi utca lesz, így az ott élők-
nek be kell majd jelenteniük a lakcímváltoztatást.

Szintén szó esett az önkormányzat területén felhasznált 
PET-palackok visszaszorításáról. A közgyűlés döntése érel-
mében öt éven belül a műanyag palackoknak el kell tűnniük 
az önkormányzat intézményeiből, helyette vezetékes ivóvizet 
vagy üveget használhatnak majd az ott dolgozók.

Hosszú vitát váltott ki a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
éves beszámolója is. A társasághoz tartozó városgazdálko-
dási kft.-ről Szarvas Péter elmondta, a város közterületeit 
karbantartó cég nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

– Ahelyett hogy megtakarítást eredményezett volna a vá-
rosnak, 2017-hez képest több közpénzt kell felhasználni a 
cég működtetésére. Ráadásul 2018-ban 22 millió forint vesz-
teséggel zárt a társaság – fogalmazott a polgármester.

A politikus úgy gondolja, hogy megtévesztették őket, mert 
véleménye szerint az üzleti tervben nem reális adatok szere-
peltek. Ahogy fogalmazott: „rossz döntést hoztunk, ami évről 
évre több tízmillió forintos többletköltséget fog jelenteni a vá-
rosnak”.

Fidesz: Szokatlanul sok napirendi pont volt a hosszú 
 közgyűlésen 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. egy összehangolt, jól mű-
ködő rendszer, a felügyelete alá tartozó városgazdálkodási 
kft.-vel pedig éves szinten akár 50 millió forintot is megtaka-
ríthat a város – hangzott el a Fidesz-KDNP közgyűlés utáni 
értékelőjén.

Dr. Ferenczi Attila tanácsnok kiemelte: a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a kormányhivatal megkeresésére úgy dön-
tött, hogy a Gorkij utcanevet meg kell változtatni.

– A lakosságot megkérdezi az önkormányzat, hogy milyen 
új utcanevet tudnának elfogadni. Ugyanakkor az ott lakóknak 
a lakcímátírás többletköltséget nem fog jelenteni – hangsú-
lyozta dr. Ferenczi Attila.

A tanácsnok a kutyafuttatókról elmondta: végül azt a dön-
tést hozta a grémium, hogy nem lesz harmadik játszótér az 
ebeknek.

A májusi ülésen a legnagyobb vitát a városgazdálkodási 
kft. teljesítménye váltotta ki. Hanó Miklós elmondta, a fűnyí-
rás átlagára egységenként 12 forint, míg a városgazdálkodási 
kft. elszámolási ára 4,6 forint. Ez alapján, éves szinten a 

társaság 32 millió forintért nyírja le a füvet a városban, míg 
átlagáron nézve ugyanez a munka 85 millió forint lenne.

Kozma János, a vagyonkezelő vezérigazgatója hozzátet-
te, az üzleti tervet a 2016-os adatok alapján dolgozták ki, 
amibe nem kalkulálták bele a szolgáltatások árainak évi 20 
százalékos emelkedését. Beszélt arról is, hogy a cég vesz-
tesége 14 millió forint lett, viszont idén – a 2018-as bázisra 
épülve – már olyan terv készült, amelyet vélhetően teljesí-
teni tudnak.

A tájékoztatón Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Média-
centrum ügyvezetője reagált a polgármester szavaira, mely 
szerint februárban pozitív üzleti eredménnyel fogadta el a 
közgyűlés a Békéscsabai Médiacentrum üzleti tervét is, azon-
ban a CsabaPark projekt beruházásának csúszása okán a 
városfejlesztési kft. a támogatási szerződés módosítására 
kényszerült. Emiatt a projekt kommunikációját végző média-
centrum szerződésének módosítása is szükségessé vált.

Az ügyvezető hozzátette, a megyei jogú városokban 
működő médiacentrumok közül a békéscsabai az elért ár-
bevétel és a kapott működési támogatások aránya szem-
pontjából is a legköltséghatékonyabb médiacégek közé 
sorolható.

MSZP: Parttalan viták tarkították az ülést 

Sok előterjesztést tárgyalt a közgyűlés, több esetben heves, 
néha parttalan vitákkal tarkítva – hangzott el az MSZP köz-
gyűlés utáni tájékozatóján.

Mint azt Miklós Attila és Fülöp Csaba képviselő kiemelte: 
a Gorkij utca átnevezését törvény írta elő a testületnek, ami 
már több éve hatályos, ezért furcsa, hogy csak most került 
a testület elé a javaslat. Úgy vélték, ha az utca lakosai nem 
kezdeményezik az átnevezést, akkor ebbe nem kellene bele-
avatkoznia az önkormányzatnak. Beszéltek arról is, hogy bár 
Károlyi Mihály Békéscsaba díszpolgára, nem viseli már utca 
a nevét a városban, míg a Botyánszki Pálné utca átnevezésé-
ben most sem történt változás.

Kiemelték, hogy a vagyonkezelő gazdálkodásával kap-
csolatban szükséges lenne egy bővebb kimutatás, hiszen 
vannak nyereséges és veszteséges üzletágak. Hozzátették: 
a polgármesternek és a többséget adó frakciónak meg kel-
lene egyeznie abban, hogy mi a vagyonkezelő legfontosabb 
feladata és ez alapján kellene meghatározni az elvárásokat. 
A városgazdálkodási kft.-t illetően hiányolták a pontos szá-
mokat. 

– Ahhoz, hogy tisztán lássunk, egy olyan kimutatás kelle-
ne, amelyből kiderül,  hogy a kft. létrehozása előtt mennyibe 
kerültek a munkák, és utána mennyiért végezték el azokat. 
Az egyéni körzeti képviselők véleménye szerint a kft. gyorsan 
és jól dolgozik. A kérdés továbbra is az, hogy megalapításá-
val sikerült-e olcsóbbá tenni a város rendben tartását, üze-
meltetését – fogalmazták meg.

Az idei költségvetésben 340 millió forint bevétel van ter-
vezve ingatlaneladásokból. A képviselők fontosnak tartják, 
hogy olyan tulajdonoshoz kerüljenek az ingatlanok, akiknél 
„jó kezekben” lesznek, ugyanakkor leszögezik: nem folytat-
hatók a végtelenségig az ingatlaneladások.

Beszéltek arról is, hogy az országgyűlési képviselőnek 
intézett kérdésre, mely szerint lesz-e újra InterCity vonat 
Békéscsaba és Budapest között, vagy maradnak a szerelvé-
nyekhez csatolt IC-kocsik, azt a választ kapták, hogy a MÁV 
nem tervezi az InterCity vonatok visszaállítását.

LMP: Csatlakozzunk a PET-mentes önkormányzatok 
mozgalmához 

Takács Péter a közgyűlés 
után kiemelte: Békéscsabán 
a testületi tagoknak nincs elő-
terjesztési joguk, ezért még 
márciusban élt azzal a kép-
viselői kezdeményezéssel, 
hogy városunk csatlakozzon 
a PET-mentes önkormányza-
tok mozgalmához. 

– Köztudott, hogy a kör-
nyezetszennyezés egy jelen-
tős hányada a PET-palackok 
használatával van összefüg-
gésben. Az anyagot a város jegyzője, dr. Bacsa Vendel nem 
volt hajlandó a testület elé terjeszteni. Ezt most a szakbizott-
ság elnöke, dr. Ferenczi Attila megtette, a közgyűlés pedig 
megvitatta és elkötelezte magát, hogy lépéseket tegyen a 
PET-palackos vízzel szemben a vezetékesvíz-fogyasztás elő-
mozdítására. Ennek megfelelően a következő években fokoza-
tosan megszűnik a PET-palackok használata a polgármesteri 
hivatalban, az önkormányzati fenntartású intézményekben és 
a város 100 százalékos  tulajdonában levő gazdasági társasá-
goknál – fogalmazott Takács Péter, hozzátéve, hogy ahol la-
kossági igény mutatkozik rá, ott érdemben foglalkoznak ivókút 
létesítésével, a már meglévőket pedig – a játszóterek kivételé-
vel – jól látható módon feliratozzák. 

Hangsúlyozta, hogy kezdeményezése egyébként szink-
ronban volt a szintén ezen az ülésen elfogadott „A Fenntart-
ható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21)” című doku-
mentumban foglaltakkal. 

– Ez egy jól előkészített, pontos helyzetelemzést és reális célo-
kat megfogalmazó anyag. Többek között rámutat arra, hogy a vá-
ros erdősültsége rendkívül alacsony. Ezért is van létjogosultsága 
annak a kezdeményezésnek, mely Majernik Lászlóhoz, az LMP 
külső bizottsági tagjához köthető. Lényege, hogy évenként legyen 
biztosítva egy keretösszeg az önkormányzat kezelésében levő 
dűlőutak mentén fasorok telepítésére – folytatta Takács Péter. 

A képviselő megjegyezte: a közgyűlés végén képviselői 
kérdést tett fel és szorgalmazta, hogy a lomtalanítások ese-
tében újra díjmentesen lehessen leadni az elhasználódott 
elektronikai cikkeket és veszélyes hulladékokat.

DK: A városgazdálkodási kft. beszámolója tényszerű

A Demokratikus Koalíció 
képviselője a közgyűlés után 
elsőként a Keleti Kertekben 
lévő Tücsök utca átminősíté-
sének indítványát említette. 

– Egy ezzel kapcsolatos 
lakossági fórumon kiderült, 
hogy néhány vállalkozó – fél-
reértések közepette – olyan 
beruházásba kezdett, amely 
az ezen a területen érvény-
ben lévő építési szabályozás 
miatt nem valósítható meg. 
Az ott lakók körében nagy felháborodást keltett, hogy előze-
tes megkérdezésük nélkül beindultak a beruházások. A lakók 
és a vállalkozók közti viszony elmérgesedett, így a fórumon 
azt tapasztaltam, hogy a felek között a kompromisszumos 
megoldás pillanatnyilag esélytelen. A testület a terület átmi-
nősítését nem hagyta jóvá – fogalmazott Kaposi László.

A képviselő említést tett arról, hogy törvény szerint Maxim Gor-
kijról nem lehet közterületet elnevezni Magyarországon. A kérdés-
feltevést, hogy a testület jóvá hagyja-e a törvény általi szabályo-
zást, nonszensznek nevezte, ez ügyben nem is kívánt szavazni.

Kiemelte, hogy döntés született egy Almáskerti Ipari Park 
területén elhelyezkedő ingatlan árverésen történő értékesí-
téséről, mint mondta, így talán sikerül kilépni a jelenlegi, a 
város számára előnytelen szerződésből. Végezetül a város-
gazdálkodási kft. beszámolóját elemezte. 

– A kft. beszámolója tényszerű, valós képet ad a cég va-
gyoni és pénzügyi helyzetéről, pontosan feltárja a működé-
sének eredményeit és hiányosságait. Sajnos az eredmény 
mintegy 23 millió forintos számszaki hiány, mely szerint a 
tervezéshez képest a ráfordítás 23 millió forinttal nagyobb 
volt a bevételnél, így ezt a kiesést a városnak pótolnia kell. 
Annak érdekében, hogy a kft. ütőképes céggé váljon, további 
komoly beruházásra, munkaerőpótlásra, valamint sürgős ár- 
és bérrendezésre van szükség, különben csak egy fűnyírásra 
szakosodott kft.-t hoztak létre az agilis szorgalmazók. Persze 
elképzelhető, hogy ez volt a cél – fogalmazott Kaposi László.

Vágvölgyi Nóra, Zámbori Eszter, Szabó Rita

V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, az LMP és a DK képviselői értékelték a döntéseket
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Hosszas vita alakult ki az 
ülésen több közterületnév 
megváltoztatása kapcsán. 
A Békés Megyei Kormány-
hivatal felszólította az ön-
kormányzatot, hogy több 
utca nevét módosítsa, te-
kintettel arra, hogy a vo-
natkozó jogszabály szerint 
nem lehet használni a Gor-
kij, a Botyánszki Pálné, a 
Károlyi Mihály és a Lipták 
András utca elnevezést.

Ezzel nem mindenki értett 
egyet, a módosítások ugyanis 
sok lakót – köztük időseket – 
érintenek és a lakcímváltozta-
tás nagy terhet róna rájuk. A 
képviselők kérték, hogy a la-
kosság is adhasson tippeket 

az új utcanevekre, egyúttal ki-
derült az is, hogy olyan eset-
ben, mikor az önkormányzat 
rendeli el az utcanevek mó-
dosítását, a lakosoknak és a 
cégeknek ingyenes az átírás.

A közgyűlés végül a Gor-
kij utca esetében felkéri a 
helytörténeti kollégiumot, 

hogy vizsgálja meg a lehető-
ségeket, és az önkormány-
zat kikéri az érintettek véle-
ményét, majd 2020. március 
31-éig döntést hoz az átne-
vezésről. A Károlyi Mihály 
utca Károlyi utcára változik, 
a többi utca elnevezésén 
nem változtatnak.

Még vizsgálják, hogy ki legyen a kivite-
lező a megújuló városi sportcsarnoknál. 
Az önkormányzat nyílt közbeszerzési 
eljárást folytat a Sportok Háza kialakítá-
sa és a Sporthotel felújítása tárgyában. 
Határidőre két ajánlattevő nyújtotta be 
pályázatát, ám ezek közül csak egy ér-
vényes. Hogy ez megfelel-e minden kö-
vetelménynek, további vizsgálat tárgyát 
képezi.

A projektben egyébként a sportszálláshely 
átalakítását, korszerűsítését tervezik, illetve 

a küzdőteret fejlesztik és az épület további 
szintjeit újítják fel, alakítják át, amely során a 
további működéshez szükséges helyiségek 
(irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) 
kialakítását, felújítását végzik el.

A földszinten 24 órás recepció és foga-
dótér kialakítását tervezik. Az átalakítások 
érintik a sportorvosi rendelőt, akadálymen-
tes mellékhelyiség kialakítását, a lépcső 
alatti raktár elbontását, emellett átlátható, 
szellős fogadóteret hoznak létre, felújítják a 
lépcsőházat, ezenfelül megújul a sajtó szá-
mára fenntartott közvetítői állás is.

ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Kutyafuttatók Kevesebb tűz, több mentés

Három helyett két helyszínen Beszámolt a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Csak két helyszínen lesz kutyafuttató Békéscsabán, 
a Bartók Béla úti helyszínt elvetették lakossági ellenál-
lás miatt.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. támogatási kérelmet nyúj-
tott be kutyafuttatók kialakítására a megyeszékhelyen. A 
benyújtott pályázatban három helyszínt jelölt meg: a Bartók 
Béla út 47–49. szám előtti közterületet, az Erzsébet-lakó-
park mellett található közparkot és a Fövenyes utca 1/2. szá-
mú épület mögötti zöldterületet.

A Bartók Béla út esetében komoly lakossági ellenállás 
alakult ki, tiltakozó levelet küldtek a polgármesternek ötven 
aláírással, illetve a közösségi médiában is jelezték, hogy a 
helyszínen nem szeretnének kutyafuttatót. A kutyások vi-
szont szeretnének ilyen kijelölt helyet a belvárosban, és ja-
vaslatot tettek két új helyszínre: a Tolnai utca és Trefort utca 
által határolt zöldterületet és az Erdélyi sor és a Szent István 
Egyetem között található Cserkész tér elnevezésű zöldterü-
letet jelölték meg erre a célra.

A Tolnai utcai területtel kapcsolatban viszont ugyanaz az 
ellenállás alakulhat ki, mint a Bartók Béla úton. A közgyű-
lés végül elfogadta az erzsébethelyi és a Fövenyes utcai 
helyszínt, a Bartók Béla útit elvetették. A négylábúak játszó-
terének üzemeltetését a Békéscsabai Városgazdálkodási 
Kft.-nek kell majd végeznie. Mivel csak két kutyafuttatót épí-
tenek, a projektköltség ezzel arányosan lesz alacsonyabb.

Múlt évi tevékenységéről 
számolt be a helyi képvi-
selő-testületnek a tűzoltó-
parancsnokság. A csabai 
tűzoltóság elsődleges mű-
ködési területéhez 15 tele-
pülés tartozik, a legtávo-
labbi, 27 kilométerre fekvő 
Köröstarcsára is tíz percen 
belül kiérnek. Területükhöz 
nagyrészt mezőgazdasági 
körzetek tartoznak, de két 
alsó küszöbértékű veszé-
lyes anyagokkal foglalkozó 
üzem és négy küszöbérték 
alatti ipari létesítmény is 
idesorolható.

A tűzoltó-parancsnokság 
2017-ben 669 bejelentést 
kapott, ez a szám tavaly 16 
százalékkal nőtt. Az ese-

tek többsége alacsony be-
sorolású volt, két esetben 
volt szükség komolyabb 
beavatkozásra, míg kiemelt 
tűzeset nem történt a kör-
nyéken.

A legtöbb kárbejelentés 
tavaly is a megyeszékhelyről 
érkezett, míg a legkevesebb 
riasztás Kamutról futott be 
(a tűzoltók ide háromszor 
vonultak). A legtöbb tűz má-
jusban és az őszi hónapok-
ban keletkezett, míg a leg-
több műszaki mentést – a 
heves viharok miatt – június-
ban kellett elvégezni.

Nőtt a téves jelzések 
száma, a lánglovagok 119 
esetben vonultak helyszínre 
úgy, hogy nem is volt szük-
ség beavatkozásra. A leg-

többször a beépített tűzjelző 
adott téves riasztást.

Viczián György tűzoltó al-
ezredes, parancsnok kiemel-
te, hogy mozgalmas évet zár-
tak, sok feladatuk volt. Úgy 
fogalmazott, hogy ennek el-
lenére kollégái megbirkóztak 
a feladatokkal. Arról is szólt, 
hogy igyekeznek egész év-
ben népszerűsíteni a bizton-
ságtechnikai eszközöket, ilye-
nek a szén-monoxid, illetve 
füstérzékelők. Jelezte, hogy 
kampányt indítottak a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontos-
ságának hangsúlyozására. A 
műszaki beavatkozások közé 
sorolta azokat az eseteket is, 
mikor idős emberek rosszul-
léte miatt be kell jutni az érin-
tettek lakásába.

Változó utcanevek Szobrok: nincs döntés

Megújuló sportcsarnok

A kormányzati forrásból támogatott, Modern Városok 
Programban létrejövő Munkácsy-negyed projekt része-
ként öt új, Munkácsy Mihályt és munkásságát megidéző 
köztéri szobrot helyeznének el Békéscsaba belvárosá-
ban. Az alkotásokról továbbra sincs döntés.

Az önkormányzat korábban pályázatot hirdetett szobrászok 
számára azzal a kitétellel, hogy az alkotások Munkácsyt 
vagy híres alkotásait idézzék meg. A cél az, hogy növel-
jék a megyeszékhely turisztikai vonzerejét. A művészek 34 
pályaművet készítettek el. A szoborterveket korábban két, 
független bizottság bírálta és a lakosság is megtekinthette a 
maketteket. A művek elkészítésére összesen 50 millió forint 
áll rendelkezésre.

Az egyik zsűri a város közművelődési intézményeiből és az 
önkormányzat tagjaiból, míg a másik a Magyar Alkotóművé-
szeti Nonprofit Kft. által delegált szobrászokból és művészet-
történészekből állt. Az ötből csak két esetben tettek javaslatot 
alkotás elhelyezésére (a múzeum lépcsősorára állítandó alko-
tás és Beliczey-kertben elhelyezendő szobor esetében).

A grémium most sem hirdetett eredményt, többen új pá-
lyázat kiírása mellett érveltek, mivel az előző pályázatot 
nem feltétlenül tartották egyértelműnek. Ezért kezdemé-
nyezték világos feltételek megszabását és azt, hogy a ki-
írásra főként békéscsabai és helyi kötődésű alkotókat hívja-
nak meg, és amelyet a közművelődési bizottság felügyelne. 
A beküldési határidő december 31.

Többlet

Kastélypark

Tisztábban

A város 2016 júniusában 
nyújtott be kérelmet a piac 
korszerűsítésére, melynek 
célja a helyi termelők piacra 
jutását segítő térségi fejlesz-
tés. A felújítást a Swietelsky 
Magyarország Kft. végzi, 
több mint 800 millió forintért. 
A kivitelező idén áprilisban 
jelezte, hogy az épület szer-
kezeti felújításakor többlet-
költségek léptek fel, mivel a 
tetőszigetelő réteg három-
szor vastagabb volt a várt-
nál, ezért bontása drágább; 
a bejárati kapuk acélszerke-
zetét is ki kell cserélni és a 
főelosztó bontása után egy 
régi, balesetveszélyes aknát 
kábelalagutat is felfedeztek, 
amelyet fel kell számolni. A 
pótmunkáról költségkimuta-
tás készült, mely alapján 11 
millió forint többletet biztosít 
a város a vállalkozónak.

A Pósteleki Parkerdő terü-
letén található önkormány-
zati ingatlanok egy része 
jelenleg hasznosítva van, 
ugyanakkor a kemping és 
sporttelep bérleti szerződé-
se néhány hónapon belül 
lejár, illetve a karbantartási 
és az üzemeltetési felada-
tok ellátását is tisztázni kell. 
A képviselő-testület döntött 
arról, hogy pályázatot ír ki a 
Pósteleki Parkerdő haszno-
sítására, üzemeltetésére és 
karbantartására. A pályázó 
a területen található kem-
ping és sporttelep után bér-
leti díjat köteles fizetni, míg 
az erdő és az ott található 
rom esetében a karbantar-
tás és az üzemeltetés is az 
ajánlattevő dolga lesz.

A Life program által támoga-
tott HungAIRy integrált pro-
jekt fő célja a levegőminőség 
javítása nyolc magyarorszá-
gi régióban. A programban 
tíz hazai önkormányzat és 
partnerszervezeteik, az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálat, a Mindennapi Kultú-
ráért Egyesület és a belga 
VITO intézet vesz részt. Az 
előterjesztés elfogadásával 
Békéscsaba is csatlakozott 
a kezdeményezéshez, és 
elfogadta az együttműködé-
si megállapodást. A pályá-
zatnak köszönhetően 350 
millió forintból mérőállomás 
épülhet, így kéthetente lesz-
nek friss mérések a levegő 
minőségéről. Emellett elekt-
romos biciklik elhelyezését, 
állomások kihelyezését és 
szemléletformáló akciók 
szervezését is tervezik. Az 
előterjesztést egyhangúlag 
elfogadta a testület.

Az oldalt írta:
Varga Diána
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

A választópolgár azonosí-
tása

A szavazást megelőzően 
a szavazatszámláló ellenőrzi 
a választópolgár 

• személyazonossá-
gát és 

• személyi azonosí-
tóját (korábbi elnevezéssel: 
személyi számát) vagy lakcí-
mét.

A szavazni kívánó állam-
polgároknak ehhez az aláb-
bi – magyar hatóságok által 
kiállított – okmányokat kell 
bemutatniuk:

a) személyazonosság 
igazolására:

aa) személyazonosító 
igazolvány,

ab) útlevél vagy
ac) (kártya formátumú) 

vezetői engedély;
b) személyi azonosító 

igazolására:
ba) lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (a hát-
oldala a személyi azonosítót 
igazolja) 

vagy
bb) hatósági bizonyít-

vány vagy igazolás a szemé-
lyi azonosító jelről;

c) lakcím igazolására:
ca) lakcímet igazoló ha-

tósági igazolvány vagy
cb) lakcím igazolására is 

alkalmas személyazonosító 
igazolvány (olyan régi típusú 
személyazonosító igazol-
vány, amely érvényes lakcím-
bejegyzést is tartalmaz).

Kérjük a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy ne 
felejtsék el időben meg-
vizsgálni fenti okmányaik 
érvényességét és szükség 
esetén gondoskodjanak a 
Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályánál azok cseréjé-
ről. Érvénytelen okmány-
nyal ugyanis nem igazolható 
megfelelően a személyazo-
nosság, illetőleg a személyi 
azonosító vagy lakcím, ezért 
az adott választópolgár 
nem szavazhat.

A választópolgárok vá-
lasztáson történő részvéte-
lének biztosítása érdekében 
a Békéscsabai Járási Hivatal 
Kormányablak Főosztálya 
(5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.) 2019. május 
25-én, szombaton 8.00 és 
14.00 óra között, továbbá 
2019. május 26-án, vasár-
nap 6.00 és 19.00 óra kö-
zött ügyeletet tart a válasz-
táshoz kapcsolódó egyes 
okmányok pótlásának (ide-
iglenes személyazonosító 
igazolvány, személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány kiállítása, 
elkészült okmányok átvétele) 
ügyintézése érdekében.

A szavazás
A választópolgár azono-

sítását követően a szavazat-
számláló bizottság lebélyeg-
zi a szavazólapot és átadja 
a választópolgárnak. Ennek 
megtörténtét a választópol-

gár köteles a névjegyzékben 
saját kezű aláírásával igazol-
ni. Az aláírás megtagadása 
esetén a szavazatszámláló 
bizottság a választópolgárt 
visszautasítja. A szavazólap 
az előzetesen kisorsolt sor-
rendben tartalmazza a jelöl-
tek, illetőleg a nyilvántartás-
ba vett listák nevét. 

Szavazni kizárólag sze-
mélyesen lehet. A sza-
vazáshoz – titkosságának 
biztosítása érdekében – sza-
vazófülke áll rendelkezésre, 
de annak használata nem 
kötelező. Aki nem tud olvas-
ni, testi fogyatékossága van 
vagy egyéb ok akadályozza 
a szavazásban, más válasz-
tópolgár – ennek hiányában 
a szavazatszámláló bizott-
ság két tagjának együttes 
– segítségét veheti igénybe. 
Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonal-
lal lehet. Ha a választópol-
gár a szavazólap kitöltését 
elrontotta, és ezt az urnába 
helyezése előtt jelzi, a bizott-
ságtól a rontott szavazólap 
helyett – egy alkalommal – 
másik szavazólapot kérhet. 
A szavazólapot az urnába 
kell dobni. A szavazólaphoz 
kapott boríték használata 
nem kötelező.

Választási kampány a sza-
vazás napján

Választási kampánytevé-
kenységet 2019. május 26. 

napján 19 óráig lehet foly-
tatni, azonban a szavazás 
napjára több korlátozást is 
előír a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény:

• A szavazóhelyisé-
get magában foglaló épü-
letnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül 
– közterületen – választási 
kampánytevékenység nem 
folytatható.

• Médiaszolgál tató 
nem tehet közzé politikai 
reklámot.

• Nem tartható vá-
lasztási gyűlés.

• Közvélemény-ku -
tató a szavazóhelyiségbe 
nem léphet be, kizárólag a 
helyiségből kilépőket kér-
dezheti meg, és közvéle-
mény-kutatási eredmény 
csak a szavazás lezárását 
követően tehető közzé.

Információk az interneten
A választással kapcso-

latos legfontosabb informá-
ciók, a választási szervek 
elérhetőségei és döntései 
megtalálhatók a Nemzeti 
Választási Iroda honlap-
ján, a www.valasztas.hu 
címen, valamint a http://
valasztas.bekescsaba.hu 
oldalon.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző,

a Választási Iroda 
vezetője

KAMARAI INFÓK

Küldöttgyűlés díjátadóval

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúlt-
ban tartotta a 34. küldöttgyűlését a Békés Megyei Kor-
mányhivatal épületében. A tanácskozáson átadták a szer-
vezet elnöksége által alapított díjakat is.

Az Év Békés Megyei Kézműves Vállalkozója Győri Árpád bá-
dogosmester lett, aki többek között a Gyulai Almásy-kastély 
fedéséért és bádogosmunkáiért vehette át az elismerést. A 
rendezvényen Dr. Gyalog Sándor Emlékdíjjal tüntették ki Sza-
bó Gézát. A megyei kamara ipari tagozatából választott alelnö-
két több évtizedes kamarai munkásságáért ismerték el. Az év 
megyei ipari vállalkozása a Royal Nyomda Kft. lett, a díjat az 
ügyvezető tulajdonos Balog Miklós vette át. Bődi János okle-
veles szerkezetépítő mérnök, vezető építész és tartószerkezeti 
tervező pedig a ma már legrégebbi magyar családi magánvál-
lalkozás, az Integrál Építő Zrt. tulajdonosaként vehette át az 
Év Békés Megyei Kamarai Vállalkozója elismerést, míg Az Év 
Békés Megyei Kereskedője, Szolgáltatója kategóriában Vincze 
Jánosné, a Kisvendéglő a Hargitához tulajdonosa kapta a díjat.

A 34. küldöttgyűlésen az elismerések átadása mellett töb-
bek között elfogadták a megyei kamara 2018-as tevékenysé-
géről, gazdálkodásáról és az egyszerűsített éves beszámo-
lóról szóló előterjesztést. A Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara sikeres évet zárt, hiszen a magyar gazdaság is jól 
teljesített – fogalmazott Orosz Tivadar megyei elnök.

– Az a legfontosabb, hogy folytassuk azt a szolgáltató jelle-
gű munkát, amely 2018-ban kiteljesedett. A helyi és az orszá-
gos kamara idén is azon dolgozik, hogy úgy befolyásolja mind 
a gazdasági, mind a jogi környezetet, hogy az minél kedvezőbb 
legyen a vállalkozások számára – emelte ki Orosz Tivadar.

PROJEKT CÍME: KERÉKPÁRFORGALMI ÚTVONAL KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE 
BÉKÉSCSABÁN, A VÁROSKÖZPONT ÉS FÉNYES VÁROSRÉSZ KÖZÖTT 

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a kerékpárforgalmi útvonal kialakítását 
és korszerűsítését  365,00 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
segítségével valósítja meg.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019. 12. 31.
A projekt keretében a Dózsa György úton a Kölcsey utcáig terjedő szakaszon a kerékpárút kiépíté-
se megtörtént, az útburkolati jelek felfestése és a közlekedési jelzőtáblák elhelyezése ezt követően 
fog megvalósulni. 

A munkálatok az alábbi fejlesztési elemek megvalósításával folytatódnak:
• a Lencsési úton a Diófás utcától az Élővíz csatorna hídjáig terjedő szakaszon a kerékpárút 

átépítése hamarosan befejeződik;
• a Lencsési út Ifjúsági tábor melletti, és a Magyar utca lakott területi szakaszán egyesített gya-

log- és kerékpárút építése, a táborral párhuzamos szakaszon zárt csapadékvíz-csatorna épül; 
• az elkövetkező hetekben a Magyar utcában a bal oldalon a Borjúrét utcáig teljesen új zárt csa-

padékvíz-elvezető rendszer kerül kialakításra.
A projekt keretében megvalósításra kerülő további fejlesztési elemek:

• a 0135 hrszú külterületi útnak a Borjúrét utcától Fényes városrészig terjedő szakaszán 
kerékpárosnyom kijelölése;

• a Dózsa György úton a Kölcsey utca – Kastély utcai szakaszon a meglévő kerékpárút teljes 
átépítése;

• a Corvin utcai szakasz átépítése a Bánát utcáig, onnan kisebb felújítása;
• a Dózsa György úti és Corvin utcai átépítendő kerékpárút szakasz alatti csapadékvíz-csatorna 

javítása, továbbá a nyitott folyóka helyett rácsos folyóka kerül beépítésre;
• a Lencsési úti szakasz szükség szerinti felújítása a Diófás utcáig;
• a teljes kerékpáros útvonalon a közlekedési táblák és burkolati jelek egységes megújítása.

A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető és a Forgút Bt. konzorciumi tag 
végzi, a kerékpárforgalmi létesítmények kiépítésének és a korszerűsítési munkák befejezésének 
határideje: 2019. szeptember 30.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás segítségével megvalósuló beruhá-
zással a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztését, a közlekedésbiztonság növelését, 
valamint akadálymentesítését tűzte ki célul.

A fejlesztéssel érintett útvonalon az előrehala-
dásnak megfelelően a kiviteli munkák befejezé-
séig szakaszosan számítani kell forgalomkorlá-
tozásra. Az építési anyagok beszállítása miatt 
a tehergépjármű-forgalom megnövekedhet.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.
A projektről bővebb információt 
a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.

TOVÁBB FOLYTATÓDNAK A KIVITELI MUNKÁLATOK 
A VÁROSKÖZPONT ÉS FÉNYES VÁROSRÉSZ KÖZÖTT Megújult a Kölcsey utcai óvoda

Befejeződött a Kölcsey utcai óvoda fel-
újítása. A beruházás részeként az épü-
let energetikai korszerűsítését végezték 
el. Az ünnepélyes projektátadó rendez-
vényt május 15-én tartották az intéz-
ményben.

Dr. Ferenczi Attila tanácsnok köszöntőjé-
ben elmondta, hogy a Kölcsey utcai a város 
egyik legkeresettebb óvodája, hiszen kiváló 
szakmai gárda dolgozik az intézményben.

– Egy 70 éves épületről van szó, amely-
ben történtek már kisebb-nagyobb átalakí-
tások, de ez volt a legkomolyabb fejlesztés 
az intézményben, ami ezáltal korszerűbbé, 
szebbé, otthonosabbá vált – jegyezte meg 
dr. Ferenczi Attila.

A teljes körű energetikai korszerűsítés 
magában foglalta a homlokzati hőszigete-
lést és a tetőfödém szigetelését. Emellett 
kicseréltek 40 nyílászárót, valamint korsze-
rűsítették a teljes fűtésrendszert. Az épület 
akadálymentesítése is megtörtént, továbbá 
napelemes rendszert építettek ki.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. cégvezetője elmondta: a 
békéscsabai önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program ré-
szeként újította fel a Dr. Becsey Oszkár 
Utcai és Kölcsey Utcai Óvodát. Utóbbi ki-

vitelezési munkái 2018 júniusában indultak 
és a vártnál jóval korábban befejeződtek. 
A cégvezető beszélt arról, hogy a Kölcsey 
utcai ovi energetikai korszerűsítése bruttó 
40 millió forintból valósult meg. Hozzátette: 
mivel a közbeszerzési eljárásban maga-
sabb árajánlatok érkeztek be, mint a ren-
delkezésre álló összeg, az önkormányzat a 
közgyűlés döntése alapján 7,4 millió forint 
önerővel járult hozzá az épület korszerűsí-
téséhez.

A beruházás a Békéscsaba, Dr. Becsey 
Oszkár utca 25. és a Békéscsaba, Köl-
csey utca 15. szám alatti önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése projekt 
keretében valósult meg. A projekt azonosí-
tószáma: TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003.
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F E J L E S Z T É S E K
Zöldebb, élhetőbb, szebb lett Békéscsaba belvárosa

A városháza dísztermében tartották május 8-án a „Bel-
város-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed prog-
ram” című projekt hivatalos átadó rendezvényét. Az ese-
ményen köszöntőt mondott dr. Ferenczi Attila tanácsnok 
és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a projekt 
részleteit pedig dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. cégvezetője ismertette.

Békéscsaba önkormányzata 2016-ban a „Zöld város kiala-
kítása” pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelme 
alapján 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A 
támogatásból meghatározóan a belváros zöld területeit újí-
tották meg a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-ne-
gyed programban”.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés 
elsősorban a Békéscsaba belvárosához tartozó zöldfelüle-
tek felújítására koncentrált. Összességében hat önálló pro-
jektterület szerepelt a pályázatban. A pályázat segítségével 
megújult a Széchenyi liget és környezete, a Gőzmalom tér, 
az Aradi vértanúk ligete, az Élővíz-csatorna partja a szobor-
sétánnyal, a Kossuth tér és környezete, valamint a Hunyadi 
tér is.

– A pályázat egyik legfontosabb célkitűzése az olyan inf-
rastrukturális elemek fejlesztése volt, amelyek elsősorban a 
zöldterület fejlesztésére irányultak, illetve család- és klímaba-
rát fejlesztési elemeket lehetett a projekt keretében megvaló-
sítani – összegzett dr. Sódar Anita.

Dr. Ferenczi Attila úgy fogalmazott: a projekttel nagy előre-
lépés történt a város életében.

– Az idelátogató turisták először a belvárost járják be, és 
az alapján ítélik meg, hogy egy város mennyire törődik a saját 
környezetével, mennyire veszi figyelembe a lakosság igénye-
it. A beruházás keretében főként a zöldterületek újultak meg 
a belvárosban, kiemelten a ligetben. Ez olyan üde színfolt, 
amelynek eredményeként javult az életterek minősége – je-
gyezte meg a tanácsnok.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy pár éve, amikor néhány ausztriai kisvárosba látogattak, 
irigykedtek arra, mennyire kulturáltak, szépek, tiszták és ren-
dezettek ezek a városok. Hozzátette: a belváros-rehabilitáció 
azt a célt szolgálta, hogy ilyen kulturált, élhető legyen Békés-
csaba belvárosa is.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001
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Újabb mérföldkőhöz érke-
zett, újabb elemmel bővült 
a Közös érték az egészség 
elnevezésű mintaprogram, 
amelyet a Békés Megyei 
Kormányhivatal tavaly 
márciusban indított. A me-
gye valamennyi oktatási 
intézménye részt vehet az 
ultrahangos pajzsmirigy-
szűrésben. Gyulán a Mag-
vető Református Általános 
Iskolában, Csanádapácán 
a Nagyboldogasszony Ka-
tolikus Általános Iskola és 
Óvodában, Békéscsabán 
pedig az Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium-
ban vette kezdetét a diá-
kok szűrése. 

2018 márciusában Gyulán de-
bütált a Közös érték az egész-
ség mintaprogram. Azóta a 
megye számos településén, 
140 rendezvényen vettek részt 
kollégáink az egészségnevelő 
és -fejlesztő projekttel, amely 
újabb állomásához érkezett – 
mondta el a kezdeményezés-
ről dr. Sárosi Tamás.

A megyei tiszti főorvos 
elmondta: az ultrahangos or-
vosi eszközöket a Békés Me-
gyei Kormányhivatal biztosít-
ja, a diákok vizsgálatát pedig 
dr. Kolozsi Anita csecsemő- 
és gyermekgyógyász, vala-
mint endokrinológus szak-
orvos végzi. A tervek szerint 

tanítási időszakban, előzetes 
egyeztetés alapján minden 
héten szerdán a megye más-
más iskolájában folyik a diá-
kok szűrése. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő kijelentette, 
rendkívül fontosnak tartja az 
egészségügyben a preven-
ciót, a térítésmentes szűrő-
vizsgálatokat, hiszen ezek 
egyszerre segítik az egész-
ségügyi állapot felmérését, a 
betegségek megelőzését és 
erősítik az egészségtudatos 
hozzáállást mindenki, így a 
felnövekvő generáció gon-
dolkodásában is.

Gratulált a kormányhivatal 
kezdeményezéséhez dr. Ko-
vács József is, aki elmondta: 
2010 óta az Országgyűlés-
ben is sokat tettek a magyar 
lakosság egészségének 
védelme érdekében. Gyer-
mek- és fiatalkorban jellemző 
a pajzsmirigy-alulműködés, 
azonban százszázalékosan 

kezelhető és igen jó eséllyel 
gyógyítható, ezért is fontos a 
korai szűrés és a pontos diag-
nózis felállítása – tette hozzá 
az országgyűlési képviselő.

Gyula Város Önkormány-
zata elkötelezett az egész-
ségügy iránt, és nagyon fon-
tos szerep, illetve felelősség 
is hárul az intézményre és 
a civil szférára egyaránt – 
emelte ki dr. Görgényi Ernő. 
A polgármester hangsúlyoz-
ta: a város az egészség-
fejlesztési irodán keresztül 
maga is folytat hasonló prog-
ramokat, amelyek keretében 
szűrik például a gyermekek 
lisztérzékenységét.

A vizsgálatot végző 
dr. Kolozsi Anita csecsemő- 
és gyermekgyógyász, vala-
mint endokrinológus szak-
orvos nyomatékosította: a 
Békés Megyei Központi Kór-
ház Pándy Kálmán Tagkórhá-
zában 2014 óta működik gyer-
mek endokrin szakrendelés.

Iustin Cionca, az Arad 
Megyei Tanács elnöke és 
Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke Békés-
csabán, a megyeházán 
ünnepélyes keretek között 
újította meg az Arad és Bé-
kés megye közötti együtt-
működési megállapodást.

A Békés és Arad megye kö-
zötti hivatalos kapcsolat az 
1980-as évek elejére vezet-
hető vissza. Az együttmű-
ködési megállapodást előbb 
2003. december 9-én, majd 
2007. március 2-án újította 
meg a két fél. Ugyan a meg-
állapodás 2015. március 1-ig 
volt hatályos, az együttmű-
ködés azt követően is folya-
matos volt. Az eltelt időszak 
változásai, valamint az új, 
2014–2020-as időszakban 
megnyíló lehetőségek szük-
ségessé tették a megállapo-
dás határozatlan időre szóló 
ismételt megkötését.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat az Arad Megyei Ta-
náccsal közösen az Interreg 
V-A Románia Magyarország 
Program keretében sikeres 
pályázatokat nyújtott be. A 
„Közös problémák, közös 
megoldások – Arad és Békés 
megye közigazgatási együtt-
működésének javítása” című, 
ROHU204 azonosítószámú 

WorkMix projekt megvalósí-
tása már elkezdődött.

A programban az Arad 
Megyei Tanács mint vezető 
partner, valamint a Békés 
Megyei Önkormányzat és 
az Arad Megyei Könyvtár 
működik közre. Az Európai 
Unió támogatása, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, 
valamint Magyarország és 
Románia kormányának társ-
finanszírozása segíti a meg-
valósulást. A program össz-
költségvetése 217 500 €, 
amelyből a Békés Megyei 
Önkormányzat 72 500 € 
támogatást nyert. A meg-
valósítási időszak 2018. de-
cember 1-jétől 2020. május 
31-éig tart.

A projekt célkitűzése 
Arad és Békés megye köz-
igazgatási együttműködé-

sének javítása, a kulturális 
identitás erősítése, továbbá 
a megyék lakossága közötti 
könnyebb ismeretszerzés és 
egymás megértésének elő-
segítése.

A projektben foglaltak re-
alizálása érdekében szük-
ségessé vált az Arad-Békés 
Megyei Vegyes Bizottság inf-
rastrukturális és intézményi 
környezetének megterem-
tése, találkozók ütemezése, 
továbbá a bizottság újraszer-
vezése öt albizottság (mun-
kacsoport) mentén:
1. Kockázat-megelőzés és 

Katasztrófamenedzsment
2. Turizmus
3. Egészségügy
4. Kultúra, Örökség és Ha-

táron Átívelő Kapcsolatok
5. Közlekedés és Infrastruk-

túra.
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BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Csicsely Ilona: Az utóbbi években jelentős fejlesztések voltak Jaminában is
Dr. Csicsely Ilona a 10-es számú, jaminai választókerület 
önkormányzati képviselője. Mint mondja, az utóbbi idő-
szakban jelentős fejlődésen ment át ez a városrész is, 
ahova egyre szívesebben költöznek azok, akik szeretnek 
családi házas környezetben élni. 

– Ebben a ciklusban több beruházás valósult meg Jaminában, 
de hallani olyan hangokat, hogy miért a belvárost fejlesztik, 
miért nem ezt a városrészt. 

–  Sok jaminai ma is azt mondja, ha a hídon túlra indul, hogy 
bemegyek a városba, és persze gyakran azt, ami már meg-
van, természetesnek vesszük. Pedig ha végiggondoljuk, az 
utóbbi 5–10 évben igen jelentős előrelépés volt Jaminában is. 
Az ezt megelőző ciklusban megvalósult a szennyvízcsatorná-
zás, ami a jövőnk és a környezetünk védelme szempontjából 
meghatározó. A mostani ciklusban zárult le a vasútfejlesztés, 
amelynek eredményeként nemcsak az állomásépület, hanem 
a híd is megújult, de a repülőhíd felújítása és a Szerdahelyi 
utcai aluljáró is biztonságosabbá teszi a közlekedést. Képvi-
selőként gyakran megyek idős embereket köszönteni, egyi-
kük egyszer azzal fogadott, hogy kiszámolta, 5–10 percen-
ként összesen 120 órát várakozott a sorompónál, az aluljáró 
révén pedig most már nem kell várni. Meg kell említeni azt 
is, hogy szinte minden intézményünk megszépült és energia- 
takarékosabban működik ma már. 

– A fogadóórákon milyen kérésekkel keresték meg önt a 
jaminaiak?

 – Minden hónap első szerdáján van fogadóóránk a 
Jaminai Közösségi Házban a városrész másik két képviselő-
jével együtt. Változó, hogy mivel fordulnak hozzám, a közte-
rületre benőtt, közlekedést zavaró fától a közlekedési táblák 
elhelyezéséig, a járda- és útfelújításokig igen széles a skála. 
De például azzal is megkerestek, hogy szüntessünk meg egy 
olyan szelektív hulladékgyűjtő pontot, ahol rettenetes állapo-
tok uralkodnak. A környezetvédelem ma már központi kérdés, 
erre otthon is figyelnek az emberek, azonban az említett gyűj-
tőpont nem alkalmas erre a célra. 

– Milyen nagyobb fejlesztések történtek a 10-es számú vá-
lasztókerületben az elmúlt öt évben? 

– Megszépült például a MIVA Bölcsi, az egészségház 
korszerűsítésével pedig az itt élők több évtizedes álma va-
lósult meg. A közlekedést illetően megújult két csomópont: 
a Szarvasi út felé, illetve az aluljárón át ma már sokkal jobb 
a közlekedés. Több mint 38 millió forintból megtörtént a Pa-
taky László utca útfelújítása, és több mint 40 millió forintból 
a Tompa utca útfelújítása, de útfelújítás történt még a Tán-
csics, a Batsányi és a Toldi utcában, és járdafelújítás is volt 
számos utcában. Több helyen megoldottuk a csapadékvíz 
elvezetését, víznyelők létesültek, a Könyves utcában pedig 
megtörtént az áteresz-támfalak javítása is. A Táncsics utcán 
a vízelvezető árkokra már régen el van különítve forrás, ott 
vannak az anyagok, már csak meg kell csinálni. 

– Ön hogyan látja? Szívesebben költöznek ma Jaminába 
az emberek, mint jó pár évvel korábban?  

– Az utóbbi időben egyre több család költözik ide például 
a lakótelepekről. Egyre szebb a városrész, sokan építkez-
nek, felújítják a házakat, megszépítik a kerteket, udvarokat – 
gondosak itt az emberek. Elsősorban azoknak jó választás 
Jamina, akik szeretnek a ház körül tevékenykedni, hiszen 
egy kertes ház sok törődést igényel. Viszont itt kicsit olyan, 
mintha a természetben lenne az ember, nyugodt életet él-
het, aki ideköltözik, ráadásul az intézményeink, iskoláink, 
óvodáink is nagyon jók. 

– Folytatni szeretné ősztől, indul a választáson?  
– Sok feladat vár még megoldásra, ezért ha lehetőséget 

kapok, akkor igen. 
Mikóczy Erika

A Jaminai Egészségház átadásával egy álom vált valóra Az aluljáró biztonságosabbá teszi a közlekedést A MIVA Bölcsit is korszerűsítették

Ultrahangos pajzsmirigyszűrés az iskolákban Megújították az együttműködési megállapodást



Minden évben különleges számunkra a missziói nap, 
mely a találkozás, a feltöltekezés, a megerősödés lehető-
ségét kínálja. Büszke vagyok hagyományainkra, amelyek 
az összetartozásunkat erősítik. Hálás vagyok elődöm kö-
zösségszervező munkájáért, és öröm számomra, hogy a 
folyamatos megújulás reménysége mellett, tovább ápol-
hatjuk ezt az örökséget – fogalmazott Kondor Péter püs-
pök a Déli Evangélikus Egyházkerület családi és missziói 
napján, május 18-án. 

Mint azt Kondor Péter elmondta, a családi és missziói napon 
ezúttal a kánai menyegző gondolatvilága vonult végig. Mint 
ismert, csoda történt a galileai Kánában azon a menyegzőn, 
ahol Jézus hat kőkorsó vizet borrá változtatott. A kánai me-
nyegzőn elhangzott felhívás – „töltsétek meg a vedreket víz-
zel” – és a válasz: Miért ne! – adta a mottóját a békéscsabai 
missziói és családi napnak. 

– Miért ne élhetnénk át valóban újra a csodát? Miért ne vál-
tozhatna meg most is minden Jézus közelében, ahogy egykor 
megváltozott. Miért ne tehetne ma is csodát, nem kővedrekbe 
töltött vízen, hanem emberi életeken – fogalmazott Kondor 
Péter, hozzátéve, hogy a kereszténységnek, a bizonyságté-
telünknek csak akkor lehet ereje, ha engedjük, hogy Jézus 
nyúljon az életünkbe, aki új emberré tud formálni bennünket.

A családi és missziói napon a kicsiktől a nagyokig minden-
ki hasznosan tölthette az idejét. A délelőtt daltanulással és is-
tentisztelettel indult a nagytemplomban, ahol ezután Grendorf 

Péter hirdetett igét, a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar 
énekelt Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével és Alföldi 
Csaba orgonált. A legkisebbeket gyerekfoglalkozások várták, 
a fiatalok egyebek mellett szabadulószobát próbálhattak ki. 
Az Evangélikus gimnázium udvarán a gyülekezet standjait 
mutatták be, a kistemplomban, a nagytemplomban, a gimná-
ziumban pedig számos előadás várta az érdeklődőket. 

A nap főelőadója Süveges Gergő újságíró, kommunikációs 
tréner, az NCD magyarországi munkatársa volt. Mint kiemel-
te: mindannyian tapasztaljuk, hogy Isten növekedést szán ne-
künk, meg akar bennünket ajándékozni a közösségeinkben, a 
gyülekezeteinkben és személyesen is. Azonban ez a növeke-
dés csak akkor fog működni, ha mi is megtesszük a magunkét. 

Kutyej Pál örömének adott hangot, hogy hosszú idő után 
ismét Békéscsaba lehetett a missziói nap házigazdája. Mint 
mondta, a megújulás, a fiatalok aktív jelenléte azt sugallja: 
van olyan perspektívája a gyülekezetnek, ami előremutató.

A rendezvényen köszöntötték az egyházkerület díjazottait 
is. Hűségérmet kapott Bohus Magyar György, Kiss Sándorné, 
Korossy József, Kutyifa Pál és Sovány Pál. A kerület Tessedik-
díjasai: Deák László, az év lelkésze; Bauerné Schott Andrea, 
az év diakónusa; Horváth Gabriella, az év pedagógusa. Az 
egyházkerület Ordass-díjasa pedig idén Gáncs Péter, a Déli 
Evangélikus Egyházkerület és a Magyar Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke lett, aki tavaly vonult aktív nyugalomba.

Mikóczy Erika

8 Csabai Mérleg
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Kultúra

Békéscsabai Napsugár Bábszínház
A 2019/2020-as évadban ősbemutatóval, 
kortárs mesékkel és népmesével is várja 

nézőit a Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Bolondos mesék címmel vásári hangulatú 
népmese-feldolgozással kezdődik a bérle-
tes előadások sora októberben. A második 
bemutató elsősorban az iskolás korosztály-
nak szól majd: H. C. Andersen meséje nyo-
mán született A vadhattyúk. 

Adamik Zsolt: Bibedombi szörnyha-
tározó című írása alapján készült, azonos 
című ősbemutatóját februárban láthatják né-
zőink. A könyvet a világ 170 legjobb mese-
könyve közé választották. Az évadot május 
elején Kiss Ottó: Léghajó a Bodza utcá-
ban című története zárja majd. Érdekesség, 
hogy Adamik Zsolt és Kiss Ottó is Békés 
megyéből származik. Ezek az előadások 
óvodásoknak és iskolásoknak szólnak, de a 
Napsugár Bábszínház 2019/2020-ban sem 
feledkezik meg a legkisebbekről, Kocka-va-
rázs címmel készül négyéves korig ajánlott 
legújabb darabjuk. A Pöttöm bérletben 

összesen kilenc előadásból válogathatnak 
majd a piciknek. 

Folytatódik a Baba Színházi és Napsu-
garas Délutánok sorozat, így októbertől jú-
niusig a családokat is várja szombatonként a 
bábszínház. 

Két fesztivált is tervez a társulat a követke-
ző évadra. 70 éves a bábjátszás Békéscsa-
bán címmel szeptember közepén a hazai és 
a helyi bábelőadások legjobbjaiból, az elmúlt 
70 év történetéből kap ízelítőt a közönség. 
Március végén a VII. Bábos Drámaíró Ver-
seny várja az érdeklődőket, ismét a hármas 
szám bűvöletében: 3 nap, 3 író, 3 rendező és 
3 csapat játszik majd együtt ezen a hétvégén. 

Változatos, izgalmas előadásokat láthat a 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház közön-
sége a következő évadban, ahol minden a 
játékról, a gyerekekről és most a bábjátszás 
ünnepléséről is szól majd.

Süveges Gergő Kondor Péter

Time2Ace Családi és missziói nap Békéscsabán
E-sportnap a Csabagyöngyében Kondor Péter: Miért ne élhetnénk át egy új csodát? 

Time2Ace – Gamer nap névén elektronikus sportnapot 
tartottak a Csabagyöngyében május 18-án. A Békés-
csabai E-Sport Egyesület által szervezett rendezvényen 
zajlott a közkedvelt online stratégiai játék, a League of 
Legends bajnokság döntője. Emellett a közösségi médi-
ából ismert streamerekkel (közvetítőkkel) élőben is talál-
kozhattak az online játékok kedvelői.

Az elektronikus sportnapon ötfős csapatok játszottak egy-
más ellen. Az előzetes online versengésre 60 csapat neve-
zett, és ebből a legjobb négy csapat élőben, a közönség előtt 
mérkőzött meg a Csabagyöngyében. A rendezvényen a kiál-
lítók jóvoltából a retrótól a legmodernebbig különböző konzol 
játékokat is kipróbálhattak az érdeklődők. 

Kutyej Dániel, a Békéscsabai E-Sport Egyesület alelnöke el-
mondta: a jövő generációjára is gondolva szervezték a progra-
mokat, hiszen az online sportban is nagy szükség van az után-
pótlásra. Nemzetközi szinten nagy versenyek vannak már az 
e-sportban óriási fizetésekkel, és sportkarriert is lehet építeni. 
A csabai egyesület arra törekszik, hogy a játékosok minden se-
gítséget és odafigyelést megkapjanak. Míg a fiatalok a versenyt 
figyelték, úgynevezett “szülőmegőrző” előadást is szerveztek, 
ahol arról esett szó, miért lehet hasznos, ha a gyermek a számí-
tógép előtt tölti az idejét, hogyan lehet ebből karriert építeni, mi 
folyik az online játékok világában. Ugyanakkor arra is felhívták a 
figyelmet: fontos, hogy csak az egyéb feladataik elvégzése után, 
maximum 2–3 órát töltsenek online edzéssel a fiatalok.  

Kovács Andrea



Ma a világon 110 millió, Magyarországon mintegy 
145 ezer, Békés megyében 5700, Békéscsabán 850 
embert érint az autizmus valamilyen szinten. Április 
elején van az autizmus világnapja, Békéscsabán azon-
ban ezúttal május második szombatjának estéjén vilá-
gították meg kék színnel a Békéscsabai Jókai Színház 
épületét az autizmussal élőkre emlékeztetve. 

A tapasztalatok szerint a szolgáltatások igénybevétele so-
rán rendszeresen tapasztalnak diszkriminációt az autiz-
mussal élő személyek és családtagjaik. Az érintettek az 
intézményekben, a tömegközlekedési eszközökön, a kü-
lönböző eljárások alkalmával gyakran kerülnek méltatlan 
helyzetbe. A világnappal és egy-egy emblematikus épület 
– Békéscsabán a színház – kék színnel történő megvilá-
gításával a világ figyelmét igyekeznek felhívni az autista 
emberek problémáira. A „Ragyogjon kékben” akció egy 
amerikai kezdeményezés, Budapesten először 2010-ben 
a Parlament kupolája öltözött kékbe, Békéscsabán pedig 
első alkalommal 2011-ben szervezték meg a különleges 
programot.

Mint azt Szántó Tamás, az Aut-Pont Alapítvány kurató-
riumi elnöke elmondta, az autizmus egy olyan genetikai 
rendellenességen alapuló agyi fejlődési zavar, amelynek 

tünetei elsősorban a szociális viselkedés, a kommunikáció, 
a rugalmas gondolkodás és a fantáziát igénylő tevékeny-
ségek terén jelentkeznek. Az autizmussal élő személy nem 
érti jól mások szándékait, egyes közösségi szabályokat. 
Nehezen alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez, így min-
den hétköznapi tevékenység komoly belső tevékenység-
szervezési feladat a számukra. 

Szarvas Péter polgármester a rendezvényen kiemelte: az 
autizmussal élők velünk vannak, velünk élnek, találkozunk 
velük az óvodákban, iskolákban, egészségügyi intézmények-
ben és munkahelyeken, ahol fokozottan kell figyelnünk rájuk.

– Aki kicsit is foglalkozott az autizmussal, az tudja, 
hogy számukra az empátia, a törődés, a gondoskodás 
rendkívül fontos. Ma már talán a legtöbb ember számá-
ra ismert, hogy az autizmussal élők nem csodabogarak, 
hanem ugyanolyan érző szívű, jól gondolkodó, mély érzé-
sű emberek, mint a társadalom többsége. Békéscsabán a 
szemléletformálásban nagy szerepe van annak, hogy már 
kilencedik éve szervezi az Aut-Pont Alapítvány az autis-
ták világnapjához kapcsolódva a gitáros esteket, ahol a 
közös zenélés, éneklés mellett az érdeklődők kifejezik fi-
gyelmességüket az autizmussal élők iránt – fogalmazott 
Szarvas Péter. 

Gy. R., M. E. 

Nagy mosoly, sok szeretet 
és egy útravaló gondolat: 
ezzel fogadták két héten 
át az Ability Cafe fiatal 
felszolgálói azokat, akik 
betértek egy kávéra, süte-
ményre az egyik békéscsa-
bai kávézóba. Az Esély Pe-
dagógiai Központ idén is 
lehetőséget biztosított az 
értelmileg sérült fiatalok-
nak arra, hogy bebizonyít-
sák: ők is képesek teljes 
értékű munkát végezni.

Az Ability Caféval az értel-
mileg sérült felszolgálóknak 
egy álmuk vált valóra, hi-
szen ők is úgy dolgozhattak 
– még ha csak egy kis időre 
is –, mint a szüleik.

– Iskolába járni, sportol-
ni, barátokkal kimozdulni, 

munkát vállalni, s felnőtt-
ként önállóan élni. A min-
dennapi élet ezen esemé-
nyei a legtöbbünk számára 
természetesek, sokak szá-
mára azonban nem. Örü-
lök, hogy az Ability Cafe 
már második alkalommal 
ad lehetőséget ezeknek 
a gyerekeknek arra, hogy 
megmutathassák, mire ké-
pesek – fogalmazott Nagy 
Istvánné, a programban 
részt vevő egyik diák édes-
anyja.

Bodóczi István, a Cafe 
One üzemeltetője elmond-
ta: a tavalyi év után nagyon 
sok pozitív visszajelzést 
kaptak, ezért ebben az 
évben is örömmel csatla-
koztak a programhoz. Idén 
szerették volna még emlé-

kezetesebbé tenni ezt az 
alkalmat, ezért az új nyári 
itallapjuk egyik különleges, 
alkoholmentes koktélja az 

“Esély” nevet kapta.
Az Ability Cafe legfőbb 

célja az érzékenyítés és 
az akadályozottsággal élők 
beintegrálása a társada-
lomba. Misák Darinka, az 
Esély Pedagógiai Központ 
gyógypedagógusa elmond-
ta: a kezdeményezés több 
üzenetet is hordoz. Egy-
részt továbbfejleszti a gye-
rekek munkához szüksé-
ges képességeit, másrészt 
pedig a sérült fiatalokat a 
személyes kontaktusokkal 
közelebb tudják vinni a tár-
sadalom többi tagjához.

Szabó Rita

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Elköltözött a ház Ragyogjon kékben a színház
Közös énekléssel, zenéléssel irányították a figyelmet az autizmusraTíz hónapig állt a Szent István téren

Tolerancia és elfogadás: folytatódott az érzékenyítés
az Ability Caféval 

Elbontották és új helyére, az evangélikus nagytemplom 
mögé költöztették azt a podsztyenás, tornácos, kiskapus 
házikót, ami tíz hónapig állt a Szent István téren.

– Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából, 
tavaly júliusban állítottuk fel a házikót a Szent István téren 
azzal céllal, hogy az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan 
bemutassuk a megyeszékhely népi építészetének egy szép 
darabját – mondta el a Békéscsabai Hagyományőrző Kultu-
rális Kör elnöke. Mácsai Sándor hozzátette: eredetileg három 
napra készült a házikó, végül tíz hónapig állt a főtéren. Szá-
mos programot szerveztek oda, például augusztus 20-án,  
advent idején, de idén március 15-én is. 

Az elbontott podsztyenás ház elemeiből az evangélikus 
templom és gimnázium mögötti területen építették fel újra a 
házat. Itt egy évre kaptak közterület-foglalási engedélyt, de 
a hagyományőrző kör szeretné, ha a háznak ez lenne a vég-
leges helye. Mácsai Sándor tárgyalt a környéken lévő intéz-
mények vezetőivel az evangélikus egyházzal, gimnáziummal, 
a megyei könyvtárral, a szlovák szervezetekkel, akik az el-
következendő egy évben új ötletekkel, programokkal és sok 
meglepetéssel töltik meg a házikót.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta: Békés-
csaba népi építészetének jelképe a ház, amely a belvárosi 
történelmi emlékút utolsó előtti állomása is lesz. A Molnár 
háztól, Békéscsaba legrégebbi lakóházától indul a történelmi 
emlékútvonal, amely a Békési úti Meseházon, a Garay utcai 
Szlovák Tájházon át, a podsztyenás házon keresztül a Szent 
István térig tart. Fontos, hogy múltunk örökségeit megőrizzük 
és bemutassuk – tette hozzá Herczeg Tamás.
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Békéscsabán 2011 óta szervezi meg az Aut-Pont 
Alapítvány a "Ragyogjon kékben" programot

A nagytemplom és a gimnázium mögötti részen épült fel

Szemléletformáló szerepük van a gitáros estéknek

Az Ability Cafe második alkalommal ad lehetőséget a fiataloknak



Minden második év május 
18-án van az Európai Nö-
vénytudományi Társaság 
által meghirdetett növé-
nyek napja, ennek apropó-
ján merült fel, hogy rávilá-
gítsak egy nálunk új keletű 
kifejezésre, amely valós 
problémát takar. 

Gyakran találkozunk olyan 
felnőttekkel és gyerekekkel, 
akik a saját közvetlen kör-
nyezetükben előforduló, leg-
gyakoribb növényeket sem 
képesek felismerni, megne-
vezni. Ez a tendencia egy 
1998-ban készült felmérés 
alapján olyannyira elterjedt 
volt az Egyesült Államokban, 
hogy egy amerikai biológus 
pár, Elisabeth Schussler és 
James Wandersee, megfo-

galmazott rá egy kifejezést: 
növényvakság. Azóta ez 
sajnos világméretű problé-
mává vált. Ennek egyik oka, 
hogy egyre többen laknak 
városokban, és a városlakók 
eltávolodtak a természettől. 
Másik irányból azonban a je-
lenségnek kognitív és kultu-
rális okai is vannak. Az agy 
alapvetően egy eltéréseket 
érzékelő detektor, és mivel 
a növények alig mozognak, 
gyakran hasonló színűek, 
az agyunk hajlamos cso-
portosítani őket. Az ember 
vizuális rendszere kiszűri 
az olyan nem fenyegető dol-
gokat, mint például a növé-
nyek, összevonja őket, és 
egységként kezeli. Éppen 
ezért kell tudatosítani, hogy 
a minket körülvevő növé-
nyek is élőlények! 

Felmerül a kérdés: miért 
probléma ez? Kutatások ki-
mutatták, hogy az emberek 
inkább támogatják az embe-
ri tulajdonságokkal rendel-
kező fajok, vagyis az állatok 
védelmét. A gyerekek, akik-
nek nem tanítunk eleget a 
növényekről, olyan felnőttek-
ké válnak, akik nem törőd-
nek eléggé a környezetük-
kel, sem pedig a természeti 
erőforrásokkal. A 21. század 
legnagyobb kihívásai közül 
a legtöbb a növényekkel 

függ össze: a globális felme-
legedés, az élelmiszer-biz-
tonság és az új gyógyszerek 
szükségessége, amelyek 
segíthetnek a betegségek 
elleni küzdelemben. A nö-
vények felépítésének, sze-
repének és sokféleségének 
alapvető ismerete nélkül ke-
vés a remény, hogy ezeket a 
problémákat kezelni tudjuk. 
A növények észlelése és 
a róluk megszerzett tudás 
nagyon fontos. Mindenki 
tehet a probléma ellen, ha 
mással nem, talán egy kis 
kertészkedéssel vagy csalá-
di kirándulással. Figyeljünk 
oda, ismerjük fel és meg a 
növényeket, hiszen a jövőnk 
függhet tőle!

Váncsa Klára ökológus,
Munkácsy Mihály Múzeum
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BEATRIX KIRÁLYNÉ BOSZORKÁNYKONYHÁJA
Váncsa Klára, a Munkácsy Mihály Múzeum muzeológusának 

előadása a Szlovák klub keretein belül, 2019. május 27-én, 
hétfőn 13.00 órai kezdettel, a Nemzetiségi Klubházban.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. május 30-án, csütörtökön 19.00 órától

a CARTOON JAZZ és a GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO zenél.
Gyárfás István – gitár, Oláh Zoltán – bőgő, Cseh Balázs – dob

Az esten magyar rajzfilmek zenéi hangzanak el, amik 
alapvetően is jazzes hangzásúak, Gusztáv, Frakk, Mirr-murr, 

Kukori, Lusta Dick, Mekk Elek, Dr. Bubó, Hófehér… stílusosan a 
Meseház udvarán. A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

GYERMEKNAP A MESEHÁZBAN
2019. június 1-én, szombaton 14.00 órától játszóház, 

kézművesség, vattacukor, 15.00 órakor Piroska és a farkas,
a Kacagó Bábszínház előadása.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. június 5-én, szerdán 18.00 órakor a Nemzetiségi 

Klubházban. Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
Straight story – AZ IGAZ TÖRTÉNET – 

David Lynch filmje, 1999.

CSABAIAK A VILÁGHÁBORÚBAN
„A 101-es gyalogezred históriája képekben”

A Munkácsy Mihály Múzeum kiállítása a Meseházban.
Megtekinthető június 30-áig, munkanapokon 9–16 óráig. 

Csoportok számára rendhagyó tanóra igényelhető, 
időpont-egyeztetés a 326-370 telefonszámon.

SZABÓ FERENC FAFARAGÓ KIÁLLÍTÁSA
2019. június 15-éig megtekinthető a Nemzetiségi 

Klubházban.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

merleg90x150.indd   1 2019. 05. 16.   11:32:06

MESÉLŐ MÚZEUM

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

PROGRAMOK
2019. május 26-án, vasárnap 10 és 14 óra között, gyermeknap 
alkalmából játékokkal, robotokkal, festéssel, játszóházzal és diafilm-

vetítéssel várunk kicsiket és nagyokat a Békés Megyei Könyvtárba!
A részletes program megtalálható a konyvtar.bmk.hu címen!

2019. június 1-jén, szombaton minden érdeklődőt szeretettel vár 
szabadkígyósi kerékpártúrájára a könyvtár Olvasóklubja.

Részvételi költség 500 Ft/fő.
Jelentkezni a könyvtár honlapján található űrlapon lehet. 

2019. június 7-én, pénteken 18 órától Boda József jógaoktató, 
zeneszerző tart MODERN ATLAS címmel meditációval egybekötött CD-
bemutatót. Házigazda: Bódia Miklósné kommunikációs tréner, life coach.

2019. június 8-án, szombaton 14.30-tól "Renoirtól Klimten és Modiglianin 
át napjainkig" címmel Széles Eszter alkotásaiból nyílik kiállítás

a Lencsési Könyvtárban.

Alkotótábor 2019. június 24. és 28. között a Békés Megyei Könyvtárban. 
Minikönyvet, leporellót, mappát vagy dobozt készíthet Biró Bertold 

könyvkötő irányításával, a könyvtár legújabb eszközeinek segítségével.
Az első 20 felnőtt jelentkezését tudjuk fogadni.

Jelentkezés: bekescsaba@europedirect.hu, telefon: 66/530-201
MEZŐMEGYERI FIÓKKÖNYVTÁRI ÉRTESÍTŐ

A Békés Megyei Könyvtár Mezőmegyeri Fiókkönyvtára ezúton értesíti lá-
togatóit, hogy 2019. május 15. – december 30. között a könyvtári szolgál-
tatás (kölcsönzés, visszavétel, napilapok helyben olvasása) ideiglenesen 
a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Kossuth utcai Idő-
sek Klubjában (Mezőmegyer Kossuth u. 2. sz.) vehető igénybe. Könyvtári 
ügyelet: szerdánként 10.00–14.00 óra között van lehetőség az előre leadott 

kérések kölcsönzésére és a könyvek visszavételére.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Milyen képeket festett Munkácsy nászútja csabai állomásán?

Gyarmati Gabriella, a 
Munkácsy Mihály Múze-
um művészettörténésze 
a festőóriás históriáját 
ötven fejezetre bontva 
járta körül munkatársai-
val. Ebből szemezgetünk.

Munkácsy 1870 karácso-
nyán ismerkedett meg ké-
sőbbi jótevőjével és barát-
jával, de Marches báróval 
és feleségével, Cécile-lel. 
A művészetkedvelő de 
Marches előtt nem volt is-
meretlen a Siralomház, s a 
báró kereste az alkalmat, 
hogy találkozhasson a te-
hetséges, fiatal festővel. Két esztendővel később vendégül látta a luxemburgi Colpachon 
lévő szép fekvésű birtok elegáns kastélyában is.

Az idős és betegeskedő de Marches báró halála után fiatal özvegye, a rátermett és gya-
korlatias Cécile és Munkácsy Mihály kapcsolata megváltozott, a gyászév elteltével meg is 
tartották az eljegyzést, és nem sokkal később már a menyegzőre készültek. 

Luxemburgban, az elli községházán 1874. augusztus 5-én kötött házasságot Munkácsy 
Mihály és Madame la Baronne Edouard de Marches (született Cécile Papier). Az eskü-
vőt követően Colpachról indult a pár Európa nagyvárosait érintő nászútjára. Basel, Genf, 
Freiburg, Milánó, Velence, Bécs után érkeztek Pestre, ahol ünnepségek sorának résztvevői 
voltak. Ezt nyugodtabb napok követték, először Haynald Lajos kalocsai érsek vendégei 
voltak Kalocsán, majd továbbutaztak a festő nagybátyjához Csabára.

A nászút Velencében töltött napjai meghatározóak volt Munkácsy pályájának alakulása 
szempontjából. A Scuola Grande di san Roccóban megtekintette Jacopo Tintoretto 1565 
és 1567 között festett, négy elemből álló passiósorozatát, a Krisztust Pilátus előtt ábrázoló, 
az Ecce homo, a Kálváriára vezető út és a keresztre feszítés jelenetét. A gondolatot azon-
ban még évekig érlelnie kell…

Munkácsy és felesége 1874. szeptember 8-án érkeztek Csabára, Reök Istvánhoz. A 
csabai tartózkodás idején még realista szemléletének megfelelő tematikát keresett. Reök 
István kismegyeri birtoka témát és megoldást egyaránt kínált a fiatal, még mindig csak 
harmincesztendős festő számára.

Munkácsy Mihály Csabán festett a szabadban és jó kialakítású műtermében is. Remek 
tájképek mellett több tanulmányt készített A falu hőse című képhez. E vázlatokhoz a Reök 
István birtokán dolgozókat kérte modellkedésre. A képet azonban – az ekkor készült vázla-
tok alapján – már Párizsban festette meg.

Munkácsy felesége 1874. szeptember 25-én így írt a nászútról: „Miska (…) lázasan dol-
gozni kezdett. Majdnem befejezett két tájképet, ezek elegendők, hogy kifizessük utazásunk 
költségeit. Utána azzal törődött, hogy legközelebbi nagy festményéhez tanulmányokat fes-
sen. Nagyon szorgalmas és olyan boldog, hogy ismét kezébe vehette ecsetjeit.”

A levélben említett két tájkép a Kukoricás és a Poros út egyik változata lehetett. A nagy 
kép pedig, biztosan tudjuk, hogy A falu hőse.

Munkácsy Mihály: A falu hőse
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Növényvakság – ismerkedjünk egy új fogalommal,
vagy tegyünk azért, hogy ne ismerjük?!



A nyomdászat indulásának 575. évfordulójá-
ra és az első magyar nyomdász szaklap, a 
Gutenberg megjelenésének tiszteletére Gécs 
Béla még 2015-ben – saját korábbi rekordjait 
megdöntve – megalkotta a világ legkisebb, 
17 x 25 milliméteres újságát. A nyomdai elő-
készítés a Reproform Bt. munkája. A Marzek-
Kner nyomda kivitelezésében megjelent, Gu-
tenberg életéről és munkásságáról szóló mini 
lapot akkor a jeles évfordulóhoz kapcsolódó 
ünnepségen mutatták be Békéscsabán. 

Gécs Béla a napokban kapta a hírt: az új-
ságot a mainzi Gutenberg Múzeum érdemes-
nek tartja arra, hogy állandó kiállítása része-
ként mutassa be. 

– Nagy megtiszteltetés és a csabai nyom-
dászat elismerése is, hogy a nyomdászat 
világhírű szentélyében ez az újság lehet az 
első olyan magyar nyomtatvány, amelyet az 
állandó kiállításon is bemutatnak – fogalma-
zott Gécs Béla.

“Csabaiak a világháborúban” címmel nyílt 
kiállítás a Meseházban. A Munkácsy Mihály 
Múzeum tablóiból berendezett tárlattal arra  
az I. világháborúban harcoló 101-es gyalog-
ezredre emlékeznek, amelyben békéscsabai 
katonák harcoltak és estek el.

A kiállításon szereplő tablók eredetileg a 
Munkácsy múzeum 2014-es kiállításán szere-
peltek, akkor Kocsor János készítette el ezeket 
az anyagokat –  mondta el a tárlat megnyitó-
ján Szakál Veronika. A történész muzeológus 
hozzátette: a Meseház vezetője, Veres Kriszti-
na kereste meg a múzeumot azzal a kéréssel, 
hogy szeretné a Békési úti intézményben is 
kiállítani ezeket a tablókat. Ennek egyik apro-
pója, hogy május 26-án lesz a Magyar Hősök 
Emléknapja, ahol az első világháborúban el-
esett katonákra is emlékeznek. A másik, hogy 
az I. világháború kitörésének 2019 nyarán lesz 
a 105. évfordulója.

Szakál Veronika kiemelte, hogy a kiállítás 
a katonák mindennapjai és a 101-esek öltö-
zéke mellett azt is bemutatja, hogy a hátor-
szágban maradt békéscsabaiak miként vé-

szelték át a világháborús éveket. Egy kisebb 
egység pedig külön foglalkozik a békéscsa-
bai kötődésű költővel, Gyóni Gézával is, aki 
az I. világháborúban, hadifogságban halt 
meg 1917-ben. 
A tárlat június 30-áig tekinthető meg 
a Meseházban.

K. A.

A lengyel alkotmány jóváhagyásának 228. 
évfordulóját ünnepelték a közelmúltban a 
Lencsési Közösségi Házban. A lengyel parla-
ment 1791. május 3-án hagyta jóvá azt a de-
mokratikus elveken alapuló alkotmányt, amely 
minden állampolgárnak egyforma jogokat biz-
tosított.

Az eseményről Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 
és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sület egy Szent László-kiállítással emlékezett 
meg. A nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
Leszkó Malgorzata elmondta: Szent László 
nem csupán magyar király volt, hiszen több 
kötődése van Lengyelországhoz is: az ország 
területén született és édesanyja is lengyel 
származású volt. Többek közt ezért lett 1996-
tól a magyarországi lengyelek védőszentje.

A Szent László életét és munkásságát 18 
tablón bemutató kiállítást a Lengyel Kutatóin-

tézetből és Lengyel Múzeumból hozták, Bu-
dapestről. A kétnyelvű tárlatot Virág József, 
a múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg. 
A rendezvényen fellépett a Premier Művé-
szeti Fiúkórus Tóth Olga karnagy vezeté-
sével és a Chopin Kórus Szák Kocsis Péter 
vezényletével. 

Sz. R.
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NYÁRI TÁBOROK
Kézművestábor – 2019. június 24-étől 28-áig általános iskolák alsó és 
felső tagozatosai részére. A résztvevők a szövés, fonás, gyékényezés, 
bőrözés, batikolás, üvegfestés, gyöngyfűzés és különféle papírmunkák, 
terményképek-, bábok készítésének alapvető technikáit sajátítják el szakmai 
vezetők irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel 
és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A foglalkozások 
8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 13 500 Ft/fő, mely összeg az 

ebéd biztosítását is tartalmazza.

Indiántábor – 2019. július 1-jétől 5-éig általános iskolák alsó és felső 
tagozatosai részére. A résztvevők megismerkednek az észak-amerikai 
indiánok történetével, törzseivel, életével, mindennapi szokásaikkal, 
hiedelemvilágával. Ehhez kapcsolódva kézműves-foglalkozások keretében 
készítenek használati és viseleti tárgyakat és eszközöket, ékszereket, 
kabalákat, továbbá egy-egy alkalommal lovagolhatnak és íjazhatnak. 
A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 15 000 Ft/fő, 

mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

Fotósulitábor – 2019. július 1-jétől 5-éig 12–18 éves diákok részére. 
A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális 
fotózás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők 
közreműködésével. A táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők 
rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt magukkal 
hoznak. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 

13 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

Horgásztábor – 2019. július 1-jétől 5-éig és július 8-ától 12-éig, 
8–14 éves gyermekek részére. „A horogkötéstől a halfogásig” – a 
résztvevők megismerhetik a Körösökben előforduló halfajokat, valamint 
a horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát 
sajátíthatják el a közös horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor 
elméleti anyaga megegyezik a horgászvizsgára felkészítő tanfolyamok 
témaköreivel. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy 

hétre 13 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

A táborokra jelentkezni június 17-éig lehet személyesen a közösségi házban 
a részvételi díj befizetésével, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
További információ a 456-177-es telefonszámon kérhető.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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Csabaiak a világháborúban

Ünnepeltek a lengyelek
Szent László életét mutatták be egy kiállításon

Kiállítással emlékeznek a 101-es gyalogezredre

Gécs Béla mini újságja az állandó kiállításon

Alkoss felsőfokon
A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában Alkoss felsőfokon címmel 
tartott angol nyelvű bemutató foglalko-
zást két nemzetközileg elismert képző-
művész. A DLA szobrász Rostás Bea Pi-
ros és férje, a szerb illusztrátor, Andreja 
Jovic A&B angol nyelvű Összművészeti 
Alkotóműhelyét hozta el az intézménybe. 
A két művész a „mozgó iskola” szezonális 
kurzusain az óvodásoktól a nagyszülőkig 
minden korosztályt tanít szobrászatra, 
festészetre és grafikára, a Jankayban ez-
úttal az ötödikesekkel együtt alkottak.

A kiállítás a katonák mellett bemutatja 
a hátországban élők mindennapjait is

A Chopin Kórus Szák Kocsis Péterrel A Premier Művészeti Fiúkórus Tóth Olgával

Mainzi Gutenberg Múzeum



Szijjártó Péter a 4,1 milli-
árd forintba kerülő beruhá-
zás átadásakor elmondta, 
hogy az Egyesült Államok 
a második legnagyobb be-
fektető Magyarországon 
és a második legfontosabb 
kereskedelmi partnere Ma-
gyarországnak az Európai 
Unión kívül. Szijjártó Péter 
bejelentette azt is, hogy a 
lehető leggyorsabban felújít-
ják az Orosháza és Szentes 
közötti utat. A következő év 
végére – a készülő M44-es 
gyorsforgalmi úttal együtt – 
így nagyságrenddel javulhat 
a térség közlekedése. 

Guus Boekhoudt, a 
Guardian Glass alelnö-
ke és a Guardian Europe 
ügyvezető igazgatója arról 
beszélt, hogy a szabályozá-
sok a külső nyílászárók és 
beltéri üvegek esetében is 
megkövetelik a biztonságos 
üvegek használatát, amire 

a laminált üveg a leghaté-
konyabb megoldás. A Guar-
dian Glass azért döntött a 
laminált (ragasztott) üveg 
gyártósorának beruházása 
mellett, mert egyre jelen-
tősebb kereslet mutatko-
zik Európában a laminált 

üvegtermékek iránt. A leg-
modernebb technológiával 
működő gyártósoron a ha-
gyományos és bevonatos 
laminált üvegek gyártásán 
kívül speciális termékek, 
többek között hangszige-
telő, vastag, bevonatos és 

színes laminált üvegek elő-
állítására is van lehetőség.

A 330 főt foglalkozató 
orosházi gyárban átadott 
gyártósor havonta 150 ka-
mionnyi terméket állít elő, 
amelyek 80 százaléka a kül-
piacokon fog gazdára találni.

12 Csabai MérlegKitekintő, tv-műsor
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Átadták a Guardian Glass orosházi gyárában az új lamináltüveg-gyártó üzemet
Az amerikai érdekeltségű Guardian Glass orosházi gyá-
rában új lamináltüveg-gyártó üzemet adtak át a közel-
múltban. A Guardian Glass Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminisztert, Dávid Zoltánt, Orosháza polgár-
mesterét, David Kostelancikot, az USA magyarországi 
követtanácsosát, Kovács Tamás Ivánt, Magyarország 
belgiumi és luxemburgi nagykövetét, valamint Marc 
Ungeheuert, Luxemburg ausztriai és magyarországi 
nagykövetét is üdvözölhette a hivatalos átadón.

Az itt gyártott termékek 80 százaléka külpiacokon fog gazdára találni
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A Békéscsaba–Arad–Bé-
késcsaba Nemzetközi Szu- 
permaraton szervezői a 
közelmúltban aláírták a vég-
leges szerződést Aradon. A 
nemzetközi programon 22. 
alkalommal állhatnak rajt-
hoz június 1-jén és 2-án az 
amatőr és profi versenyzők, 
hogy megtegyék a határt át-
szelő, összesen 200 kilomé-
teres távot. A rendezvényre 
ezúttal is kerékpárosok, fu-
tók és görkorcsolyások ne-
vezhetnek.

Tavaly több mint 1500-an raj-
toltak el a belvárosban, hogy 
részt vegyenek az embert pró-
báló megmérettetésen. A szer-
vezők idén is hasonlóan nagy 
érdeklődésre számítanak.

Tóth Sándor, a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club ügy-
vezető igazgatójának számí-
tásai szerint 1200 kerékpáros 
és több mint 300 futó – váltó 
vagy egyéni futásban – áll 
majd rajthoz június elsején 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központnál. Az útvonalat öt 
szakaszra osztották: Békés-

csaba–Újkígyós 16,3 km; Újkí-
gyós–Medgyesegyháza 19,2 
km; Medgyesegyháza–Mező-
kovácsháza 14,7 km (Mezőko-
vácsházán lesz a kerékpáros 
és görkoris pihenő); Mező-
kovácsháza–Turnu 25,1 km; 
Turnu–Arad 24,7 km.

Hagyomány, hogy a helyi 
atlétikai klub sportolói is meg-
mérettetik magukat az esemé-
nyen. A klub futója, Váczi Lili 
már tizenegyedik alkalommal 
vesz részt a szupermaratonon.

– Ebből hétszer futottam, 
egyszer biciklin kísértem a 
csapattársaimat és kétszer 

kiskoromban is végigtekertem 
a távot – árulta el a sportoló. 
Hozzátette, hogy minden év-
ben várja ezt a programot, 
mert nemcsak a klubtársakat, 
hanem mindenkit összeková-
csol ez a két nap.

Az atlétikai klub ügyveze-
tő igazgatója arról is beszélt, 
hogy a két házigazda város 
vezetői is aláírták a verseny 
végleges szerződését. Tóth 
Sándor hozzátette: még sok 
feladat vár a szervezőkre, 
hogy a verseny idén is gördü-
lékenyen menjen.

Vágvölgyi Nóra

Rövid bemelegítéssel kezdő-
dött a 24. Óvodai Sportnap, 
ahol ezután öt különböző fel-
adatban, játékos sportvetél-
kedőn, sorversenyeken, lab-
dajátékokban és ügyességi 
feladatokban mutathatták 
meg a békéscsabai intézmé-
nyek nagycsoportosai, hogy 
mennyire ügyesek. 

Mint azt Szombat Ilona, 
a Békéscsabai Evangélikus 

Óvoda óvodapedagógusa 
elmondta, előre megkapták 
a feladatokat, így a gyerekek 
nem a sportnapon találkoz-
tak először a gyakorlatokkal. 
Az pedig különösen nagy él-
mény és közösségépítő, hogy 
a város többi óvodájának 
nagycsoportosaival is talál-
kozhattak.

Kiss Tibor alpolgármester 
kiemelte, hogy nagy szere-
tetben és vidámságban zajlik 
minden évben az óvodások 
sportnapja, Bíró Csaba bizott-
sági elnök pedig arról beszélt, 
mekkora értéke van a verse-
nyeknek és a közös program-
nak az óvodások életében. 

A sportos erőpróbák szü-
netében Jimmy bohóc szó-
rakoztatta a gyerekeket, a 
nap végén pedig senki sem 
távozott üres kézzel, hiszen 
a szervezők ajándékokkal is 
készültek az apróságoknak.

13Sport, hirdetésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg
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24. Óvodai SportnapBékéscsaba–Arad–Békéscsaba
Ügyesek voltak a város nagycsoportosaiJúnius 1–2., újra szupermaraton

acoustic  planet

Péntek7.

Szombat8.

Vasárnap9.

Hétfő10.

Kapunyitás: 15.00 óra    |    Jegyértékesítés kezdete: 15.00 óra
Belépőjegy: 1.500 Ft

18.00 Jumping Matt & his Combo feat. 
 Custom Big Band
19.45 Hivatalos megnyitó

20.30 HALOTT PÉNZ
22.30 Dj Dominique
24.00 Retro disco - Dj Kovács Józsi 

Kapunyitás: 10.00 óra    |    Jegyértékesítés kezdete: 14.00 óra
Belépőjegy: 1.500 Ft

13.00 Sramlikings

13.30 Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar | 

14.00 Beer Corner - Sörbemutató és kóstoló

15.00 Arany Máté Rock zenekara |

17.00 Central European Beer Awards 2019 díjátadó

18.00 Sztojka Tibi | 

19.00  LORD
21.30 REPUBLIC
24.00 Retro disco - Dj Kovács Józsi 

Kapunyitás: 10.00 óra    |    Jegyértékesítés kezdete: 14.00 óra
Belépőjegy: 1.000 Ft 

10.00 Kézműves játszóház kicsiknek és nagyoknak

11.00 Mediterrán együttes 

11.00 Kacagó Bábszínház |  

12.30 Játékos kvízműsor Gyula nevezetességeiről | 

13.00 Apánk IPA söre - Sörbemutató és kóstoló

13.30 BrassDance |

14.00 Kids táncegyüttes műsora

14.30 Leaders táncegyüttes műsora 

16.00 Acoustic Planet
17.30 ganxsta zolee és a kartel - Jazz version |

19.00 BIKINI

SZÍNPAD

SZÍNPAD
SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

SZÍNPAD

4 napos bérlet: Bérlet: 5.190 Ft
A rendezvény belépőjegy köteles. 10 éves kor alatt díjtalan a belépés.
Online jegyvásárlás: www.tixa.hu/kezmuves_sorfesztival2019_gyula
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kapunyitás: 10.00 óra     |    Jegyértékesítés kezdete: 12.00 óra
Belépőjegy: 2.000 Ft 

10.00 Sztojka Tibor és cigányzenekara | 

12.00 Elixbeer - Sörbemutató és kóstoló

13.00 Jolly & Suzy

14.30 steiger - Sörbemutató és kóstoló

15.00 Bőrnadrágos Banda | 

18.30 Frundi | 

19.00 VAD FRUTTIK
21.30 ÁKOS
23.00 Retro disco - DJ LORI & DJ VIRGOO 

A Pécsi Sörfőzde 
bemutatja:

EBBŐL NEM LESZ KIDOBOTT PALACK!

Válassza a  

SZIVÁRVÁNY AQUA 
környezetbarát,  

cserélhető ballonos  
vizeit!

Már 990 Ft-tól
(52 Ft/liter)

Kiszállítás  
akár 0 Ft!

www.szivarvanyaqua.hu
(66) 778-888 • (30) 915-9399
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KOMPOSZTÁLÓEDÉNYEK ÁTVÉTELE BÉKÉSCSABÁN

Tisztelt Ingatlanhasználók! 
Május végétől átvehetőek a komposztálóedények Békéscsabán.
Átvétel helye és ideje: 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 1709/46. hrsz. (Fövenyes utca, régi vízműtelep)

• május 27. (hétfő) 10.00–18.00 óráig
• május 28. (kedd) 10.00–18.00 óráig
• május 29. (szerda) 10.00–18.00 óráig

A komposztálóedények átvételekor munkatársaink ellenőrzik az adatokat, így kérjük, 
hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát minden átvevő hozzon magával. Ennek hi-
ányában nem tudunk komposztálóedényt biztosítani. Amennyiben az igénylő személye-
sen nem tudja átvenni a komposztálót, úgy írásbeli meghatalmazással a meghatalmazottja át-
veheti. Kérjük, hogy lehetőleg a már megkötött szerződés egy példányát is hozzák magukkal. 
Az elszállítással kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a komposztálók 300 literesek – 110 
centiméter magasak, 76,5 cm az alsó átmérőjük és 6,5 kg a tömegük.
A komposztálóedény elszállítása az átvevő feladata. 
Komposztáló átvételével kapcsolatban bővebb információ a DAREH BÁZIS Nonpro-
fit Zrt. területileg illetékes ügyfélszolgálatán vagy az alábbi e-mail-címen kérhető: 
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu 

Tisztelettel: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Összesen harminc csapat, 
négyszáznegyven óvodás 
mérettette meg magát az 
önkormányzat támogatá-
sával 24. alkalommal meg-
rendezett Óvodai Sport-
napon. Az egész napos 
programnak az esős idő 
miatt ezúttal nem a Szent 
István tér, hanem az Evan-
gélikus Sportcsarnok 
adott otthont. 

RAJT: június 1., szombat 9.00 – CÉL: június 2., vasárnap
15.00 órától a FŐTÉREN:
• Játszva várjuk a 2 x 100 km-es célba érőket
• Hevesi Imi zenés gyermekműsora
17.30 órától:
• ACOUSTIC PLANET-koncert
• Szupermaratoni DÍJÁTADÓ
Bővebb információ: www.bcsac.hu
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A Z ÜGY V ÉD VÁ L A SZOL
Nemfizető bérlő

Rovatunkban dr. Szatmári Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu), társasági szakjogász ad választ 
a mindennapokban előforduló kérdésekre. 

Albérleti szerződést kötöttem. A férfi köz-
munkán dolgozott. Azt ígérte, hogy fizet, 
de kifizetetlen számlákat hagyott hátra. Azt 
mondja, nem fizették ki, így ő sem tud fizet-
ni, de a tartozást elismeri. Érdemes bemenni 
az illetékes önkormányzathoz, ahol elvileg 
kifizették a bérét?
Ha az albérlő a bérleti díj, illetve rezsiköltség 
tartozását elismeri, a legcélszerűbb lenne ezt a 
nyilatkozatát közjegyző által készített közokirat-
ba foglalni, ami a tartozás megfizetésének ki-
kényszerítéséhez a későbbiekben esetlegesen 
szükséges eljárásokat jelentősen leegyszerűsíti.
Az önkormányzat azonban ilyen kérdésekben 
nem illetékes, a nemfizető albérlővel szembe-
ni igényérvényesítés, amennyiben az albérlő a 
közjegyző előtt mégsem tenne nyilatkozatot, bí-
rósági útra tartozik.
A tartozás megtérülése szempontjából fontos 
figyelemmel lenni arra a törvényi biztosítékra is, 
hogy az ingatlan vagy lakás bérbeadóját (albér-

letbe adóját) a hátralékos bér és járuléka erejéig 
a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyon-
tárgyain zálogjog illeti meg.
A bérbeadó mindaddig, amíg a tartozás, így a 
zálogjog fennáll, jogszerűen megakadályozhat-
ja az albérlő vagyontárgyainak elszállítását, ré-
széről a vagyontárgy visszatartása, kiadásának 
megakadályozása jogellenes magatartásnak 
nem minősül.
Ha a bérlő (albérlő) nem fizet, a zálogtárgyakból 
a bérbeadó zálogjogának érvényesítése útján 
kielégítheti követelését.
Önök is feltehetik közérdeklődésre számot 
tartó kérdéseiket az info@bmc.media.hu 
címen. Kérjük, a levél tárgyához írják oda: 
Az ügyvéd válaszol.

PÁLYÁ Z ATI FELHÍVÁ S
fesztiválszínpad igénybevételére

PÁLYÁ Z ATI FELHÍVÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával bérleti díj-mentesen lehet igénybe venni 
a Békéscsaba közigazgatási területén megtartásra kerülő turisztikai, kulturális-, 
sport- és egyéb szabadidős rendezvények szervezéséhez, félévente összesen 
legfeljebb 20 rendezvénynapon. 

A közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság kedvező elbírálása esetén a 
használatba vétel során az igénylő a bérleti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, 
bontás költsége az igénybe vevőt terheli.

A pályázóknak a naptári év második felére vonatkozó, 2019. július 1. és december 31. 
közötti igényeket 2019. június 5-éig beérkezően kell a Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közművelődési és Sportosztályára írásban eljuttatni. 

A színpadra vonatkozó igény az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon 
nyújtható be. Pályázati űrlap személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Közművelődési csoportjánál igényelhető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), 
illetve letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázatok 
oldaláról.

További információ kérhető a 06-66/523-800/3543-as telefonszámon,
illetve a csak@bekescsaba.hu e-mail-címen. 

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szolgálati 
bérlakásokban történő elhelyezésre.
• Andrássy út 55–57. IV. em. 37. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Lepény Pál u. 3. I. em. 6. (kétszobás, összkomfortos, 48 m²; bérleti díja: 24 000 Ft/hó)
• Illésházy u. 4. IV. em. 10. (kétszobás, összkomfortos, 65 m²; bérleti díja: 20 345 Ft/hó)

A lakásügyi 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.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakásban történő 
elhelyezésre: 
• Irányi u. 4–6. C III. em. 14. (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)  

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 5600 Békéscsaba Dózsa György 
út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonokban történő elhelyezés feltételei alapján az alább bérleményekben:
• Dózsa György út 7. I. em. 3. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. I. em. 24. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett 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 5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. 
szám alatti Ifjúsági Garzonházban történő elhelyezés feltételei alapján az alább bérleményben:
• Fövenyes u. 1/2. III. em. 19.

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, 
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.
• A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 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: 66/886-502; 66/886-506.

Meghívó
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

Önt és hozzátartozóit 2019. május 27-én, hétfőn 11.00 órára
a Németh Lajos utcai Hősi Temetőbe

a 

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Megemlékező beszédet mond Vida András, 
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, 

majd műsort adnak az intézmény növendékei. 
A műsort követően koszorút helyeznek el:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a közreműködő iskola diákjai.

(Megközelítése: a városközpontból haladva
a Szarvasi úton, jobb oldalon, a vasúti sínek előtti utca.)

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy pünkösd 
ünnepére való tekintettel a kommunális hulladékszállítás időpontja Békéscsabán az alábbi rend 
szerint változik:
• Június 8-án (szombaton) lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése június 10-e (hétfő) 

helyett a Kazinczy-lakótelepen és a belvárosban.
• Június 11-én (kedden) szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot 

június 10-e (hétfő) helyett Jaminában, a Nyugati kertvárosban, a Mokry-lakótelepen és a 
békéscsabai közületeknél.

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az 
ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND BÉKÉSCSABÁN



Május 10-én ünnepelte századik születésnapját a békés-
csabai Mándi János, aki ma is jó egészségnek örvend, 
önellátó és a szőlőt is ő metszi otthonában. 

A családja mellett Békéscsaba önkormányzata nevében 
dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Csicsely Ilona önkormányzati 
képviselő köszöntötte otthonában a századik születésnap-
ját ünneplő János bácsit. Az, hogy a városban a kilencven, 
kilencvenötödik születésnapján köszöntik az ünnepelteket, 
viszonylag gyakran előfordul, sokan örvendeznek jó egész-
ségnek, a százéves köszöntés viszont nagyon ritka.

A 100. születésnapját ünneplő Mándi Jánosnak két gyer-
meke, négy unokája és két dédunokája van. Feleségét 26 
éve veszítette el, azóta fiáékkal él. Mint mondja, családja 
nagy szeretettel veszi körül. János bácsi nagyon szeret enni 
és naponta két kis pohár bort is megiszik. Még ma is min-
dennap sétál és korán lefekszik.

K. A.
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Holecska Istvánné (90)

Mándi János 100 éves

SZÉPKORÚ

SZOLGÁLTATÁS
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 

Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. 

Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 

6 éves kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.

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

Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. 

Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.

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

20/774-7455.

INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, 

karbantartott építési telek árammal, fúrott kúttal, 
fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Telefonvezeték 

az utcában, gázcsonktelepítés 2019 nyarán. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy 
méretű majomfa (crassula ovata), Daewoo 40 és Graetz 

60 tv, fém vállfás akasztó vagy virágtartó, új ülőkés táska, 
retró stílusú, nem használt diplomatatáska. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

Aktívan él, sétál és borozgat
Századik születésnapján köszöntötték Mándi Jánost

100

90

Hirdessen a Csabai  Mérlegben! 
Apróhirdetéseit

a 7.Tv képújságában is közzétesszük!

w w w . b e h i r . h u

PÁ LYÁ Z ATI  FELHÍ VÁ S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 15. számú 
felnőtt háziorvosi körzete betöltésére a praxis 
elidegenítésének eredménytelensége esetére

Hirdető felhasználó: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, 
területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 1815 fő

A pályázat részletes leírása a www.bekescsaba.hu ol-
dalon és a www.oali.hu oldalakon olvasható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy sze-
mélyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociál-
politikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. 
II. 26.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kér-
hető a kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 06-
66/886-505 telefonszámon.

LAKOSSÁGI FÓRUM
a 2. sz. választókerületben
HÁZIGAZDA SZARVAS PÉTER,

Békéscsaba polgármestere
és a 2. sz. választókerület képviselője.

Téma: A 2. sz. választókerülettel
kapcsolatos kérdések

Időpont:
2019. május 29., (szerda) 17.00 óra

Helyszín:
Jankay Tibor Általános Iskola 

Békéscsaba, Thurzó utca 33.
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2019. június 21. (péntek) 

20.30 - Városháza díszudvar
Carlo Goldoni: Házasság Palermóban 
Goldoni: A régiséggyűjtő családja című műve alapján 
a Nemzeti Színház előadása

Esküvő másnapja Palermóban. Új asszony érkezett 
az előkelő, ámde csontszegény Terrazzani házhoz, 
az aranyos Doralice. És vele együtt beköszöntött a jó-
lét. A lány apja, a gazdag Pantalone 20 ezer aranyat 
adott hozományul. De a pénzt pillanatok alatt elnyeli az 
após régiséggyűjtő szenvedélye, és az anyós ékszerek 
és ruhák utáni olthatatlan szomjúsága. A lánynak, és 
jámbor, szerelmetes férjének, Giacintonak semmi nem 
jut. Még egy rendesebb ruhára való sem. És elindul 
a háború – a meny függetlenségi harca az örömszülők 
ellen. A családi hierarchia átrendezése
Főbb szerepekben:
Blaskó Péter 
Bánsági Ildikó
Bodrogi Gyula
Rendező: Kiss Csaba 
Jegyár:
I. rendű: 6.500,- Ft • II. rendű: 5.500,- Ft
III. rendű: 4.500,- Ft • IV. rendű: 3.500,- Ft

2019. június 22. (szombat) 

20.30 - Városháza díszudvar
szlovák nyelvű előadás
jegyár: 500,- Ft egységesen

2019. június 23. (vasárnap) 

19.00 - TeÁtrium
Puskás Dániel – Udvaros Zoltán: A háromágú tölgyfa 
tündére zenés mesejáték | a Békéscsabai Jókai 
Színház és a Színitanház előadása

A szereplők a Színitanház harmadéves színész osztály 
tanulói, valamint táncosok. 
A dramaturg, rendező Katkó Ferenc színművész, az 
osztály mesterségtanára. Az előadás koreográ áját 
a szintén a Színitanházban végzett táncos, Vozár Virág 
készítette. 
Jegyár: 1.500,- Ft egységesen

2019. június 23. (vasárnap)

20.30 - Városháza díszudvar
Eisemann Mihály - Zágon István - Nóti Károly: 
Hippolyt, a lakáj | zenés vígjáték | a Turay Ida Színház 
előadása  

Schneider Mátyás fuvarozó egyik napról a másikra si-
keres lesz. Gazdagságát azonban megkeseríti, hogy 
felesége egy gró  lakájt szerződtet, mert nagypolgári 
életet akar élni. Az arisztokrata családoknál szolgáló 
Hippolyt megjelenése az újgazdag Schneider-házban 
számos nevettető, mulatságos helyzetre ad alkalmat
Schneider Mátyást Mikó István kelti életre, Hippolyt 
Frech. A vígjátékban mások mellett Hűvösvölgyi Ildikót, 
Szilvási Juditot, Pásztor Mátét, Benkő Pétert és 
Boros Zoltánt is láthatják. 
Jegyár:
I. rendű: 4.500,- Ft • II. rendű: 4000,- Ft
III. rendű: 3.500,- Ft • IV. rendű: 1.900,- Ft

2019. június 27. (csütörtök) 

20.30 - TeÁtrium
Szőke István Atilla: Embernek maradni – versek, 
novellák | Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészek 
előadása

Szőke István Atilla versíró, a magyar múlt tiszteletét, 
a műveltség, a lélek, a megmaradás fontosságát, ősi örök-
ségünk megóvását és a magyar nyelv kiapadhatatlan 

forrásának tisztaságát hirdeti. Tomanek Gábor és Nagy 
Erikai színművészek estjén a szerző nagyszerű művei-
ből válogatva, egy kellemes irodalmi barangolásra hívjuk 
a tisztelt közönséget.
Ingyenes előadás

2019. június 28. (péntek) 

20.30 - Városháza díszudvar
„Sárga tengeralattjáró” - Beatles est  
a Békéscsabai Jókai Színház előadása

Miért pont Beatles? Nos, azért, mert a Beatles da-
lait jóformán mindenki ismeri, és nagyon sokan 
szeretik is. Mégis Beatles dalokat, csak a Beatles 
zenekar tud igazán jól játszani. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy eltérünk a megszokott hangzástól és 
minden jó ízlésünket latba vetve, kicsit közelebb 
hozzuk a Beatles dalait a 2010-es évek végéhez, 
mintegy tisztelegve is a Beatles munkássága előtt. 
Jegyár:
I. rendű: 3.500,- Ft • II. rendű: 3.000,- Ft
III. rendű: 2.500,- Ft • IV. rendű: 1.000,- Ft

2019. június 29. (szombat) 

20.30 - Városháza díszudvar
„Táncforgatag” | a Balassi Néptáncegyüt tes nép-
táncestje

A békéscsabai Balassi Táncegyüttes immáron több 
mint 70 éve a magyar néptáncmozgalom élvonalbeli 
együttese. Örökösen Kiváló Együttes címmel rendel-
kezik. Külföldi és belföldi fesztiválokon számos, koreo-
gráfusi, alkotói, együttesi nívódíjat nyert. 2013-ban 
Békés megye Príma díját kapta Magyar Népművészet 
kategóriában. 2018-ban bekerült a Békéscsabai és 
a Békés Megyei Értéktárba.
Táncforgatag című műsorában ízelítőt láthatunk 
az együttes gazdag repertoárjából, az elmúlt évek 
legsikeresebb díjazott koreográ áiból. Bebarangoljuk 
a Kárpát-medencét. Ellátogatunk Mezőföldre, 
a Nyírségbe, teszünk egy kitérőt a közeli Dél-Alföldre. 
Jegyár:
I. rendű: 2.500,- Ft  •  II. rendű: 2.000,- Ft
III. rendű: 1.500,- Ft • IV. rendű: 1.000,- Ft

2019. június 30. (vasárnap)

19.00 - TeÁtrium
Csacsifogat | Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán, Kányádi 
Sándor, Weöres Sándor versek 
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadása

Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán, Kányádi Sándor, Weöres 
Sándor versekből, verses mesékből összeállított 
előadás, amelynek címe “Kityi kotyi kityi kotty, avagy 
utazás a csacsifogaton”. 
Az összekötő szövegek Szőts Orsi tollából szár-
maznak. A darabot Csortán Zsóka rendezte, aki két 
 atalemberrel állította színpadra ezt a remek verses-
mesés összeállítást. Az előadás különlegessége 
az, hogy minden kellék és díszlet természetes 
anyagokból készült. 
Játsszák: Balázs Csongor, Czumbil Örs, 
Rendező: Csortán Zsóka, Tervező: Lenke  Réka, 
Fény: Bajusz Gergely, Hang: Rákóczi Antal 
Jegyár: 1.500,- Ft egységesen

2019. június 30. (vasárnap)

20.30 – Városháza díszudvar
A varázslatos musical 
sztárvendégek a Madách Színházból és a Fővárosi 
Operettszínházból: Koós Réka,  Kocsis Dénes
a Békéscsabai Jókai Színház előadása

Az elmúlt évek zenés estjeinek „ESSZENCIÁI” csen-
dülnek fel, mint például Mozart: Vámpírok bálja, 
Jézus Krisztus szupersztár, Chicago, Rudolf, a 
csabai nézők számára ismert és kedvelt művészek 
előadásában: Liszi Melinda, Gulyás Attila, Csonka 
Dóra, Nagy Róbert, Balázs Csongor, Gábor 
Anita, Harcsa Boglárka, Biró Gyula, Nádra Kitti.

Varázslatos és könnyed estével várjuk az érdek-
lődőket, ahol a színművészek mellett fellépnek 
a Színitanház hallgatói, valamint a Békéscsabai Jókai 
Színház táncosai álarcos maszkabálban, piaci forga-
tag ban és akár levegőben lógó karikán is. 
A műsort összeállította: Nagy Róbert | Tánc-
játékmester: Mlinár Péter
Jegyár:
I. rendű: 3.500,- Ft • II. rendű: 3.000,- Ft
III. rendű: •  2.500,- Ft • IV. rendű: 1.000,- Ft

2019. július 4. (csütörtök)

20.30  - TeÁtrium
„Eszembe jutottál” - Cseh Tamás est 
Békéscsabai Jókai Színház előadása

Tíz éve, hogy elvesztettük Cseh Tamást. A méltán 
híres zeneszerző, színész, előadóművész hatalmas 
polihisztor, akit mi huszonéves pályakezdő színészek 
sajnos csak anekdotákból ismerhetünk. Viszont az 
a fajta művészet, amit Bereményi Gézával és Másik 
Jánossal létrehoztak fantasztikus, izgalmas és egyedi. 
Ahogy szokták mondani egyszerű, de nagyszerű zenei 
világa szinte mindenkit képes magával ragadni. Így 
jártunk mi is. Beszippantott, és úgy döntöttünk, hogy 
dalaikból kiválogatva párat létrehozunk egy estet. 
Közreműködnek: Lakatos Viktória, Sallai Zsóka és 
Lévai Attila | Ingyenes előadás

2019. július 5. (péntek)

20.30 – Városháza díszudvar
Christopher Hampton: Veszedelmes viszonyok - 
társasjáték | a Spirit Színház előadása

Veszedelmesen aktuális 
történet: érzelmi, lelki 
terrorról; erkölcsileg torz 
befolyásos emberek élő 
játékszereiről. Olyan 
hely ze  tek, szövevényes 
kapcsolati hálók mindig 
titkos és torz története, 
melyben a főhős csak 
így védekezik: "Nem va-
gyok a magam ura."

Főbb szerepekben: 
Varju Kálmán 
Hegyi Barbara 
Nagy Enikő 
Trokán Anna 
Rendező: Jantyik Csaba
Jegyár:
I. rendű: 4.500,- Ft • II. rendű: 4.000,- Ft
III. rendű: 3.500,- Ft • IV. rendű:  1.900,- Ft

2019. július 6. (szombat)

20.30 órakor – Városháza díszudvar
Hunyady Sándor – Verebes István: Lovagias ügy
zenés vígjáték |  a Zenthe Ferenc Színház előadása

Az idősödő főkönyvelő, Virág úr esetlen remény-
telenséggel szerelmes Gizikébe, a cég kissé molett 
titkárnőjébe. Gizike viszont Paliba, a tulajdonos 
szívtipró  ába szerelmes szintén reménytelenül. 
Ez azonban egyáltalán nem gátolja meg abban, 
hogy más fér akkal is kapcsolatot tartson fenn, 
ahogy az érdekei éppen megkívánják. Ez eddig 
rendben is volna. Aztán az irodában elcsattan egy 
végzetes puszi. Ezt valaki félreérti. És ezzel elindul 
az események megállíthatatlan láncolata.
Főbb szerepekben: Koltai Róbert, Vándor Éva, 
Házi Anita, Máté Krisztián, P. Kerner Edit, Marjai 
Virág, Albert Péter, Erdélyi Gábor, Farkas Zoltán, 
Kántor Zoltán 
Rendező: Gaál Ildikó
Jegyár:
I. rendű: 5.000,- Ft •  II. rendű: 4.500,- Ft
III. rendű: 4.000,- Ft •  IV. rendű: 3.000,- Ft

2019. július 7. (vasárnap) 

19.00 – TeÁtrium
Lili és Lali meseországban | a Fővárosi Nagycirkusz 
előadása

Varázslatos, kalandos utazás a mesék világában. 
Lili és Lali egy véletlen folytán egy csodás országba 
kerülnek, ahol a nagyon szeretett és ismert mese-
 gurák mellett különleges lényekkel is találkoznak. 

A szereplők zenélnek, táncolnak és énekelnek 
a legismertebb mese lmekből, így a néző gyere-
kek együtt tudnak énekelni a szereplőkkel. A kü-
lönleges lények hihetetlen artista produkciókkal 
kápráztatják el a két kis főszereplőnket.
Fellépők többek között Liszi Melinda, Árvavölgyi 
Patrik, Nagy Róbert, valamint a Fővárosi Nagycirkusz 
artistái 
Jegyár: 2.000,- Ft egységesen

2019. július 11. (csütörtök)

20.30 - TeÁtrium
Gulyás Attila színművész József Attila estje

Ez az est József Attila életét mutatja be a saját ver-
sein keresztül. Rövid életútja meghatározó és egy-
ben megrázó állomásain át talán beleláthatunk abba 
hogy, ki is volt a költő, miért küzdött, mi volt a célja és 
hogy miért adta fel oly hamar és vettett véget  atal 
életének.
Hazánk egyik legnagyobb költőjének versei alapján 
egy igazán izgalmas estet mutat be Gulyás Attila a 
Békéscsabai Jókai Színház színművésze. “Ne egy 
átlagos versmondásos estre készüljenek a kedves 
nézők! Ha sikerül, akkor egy színházi monodrámát 
kap a tisztelt nagyérdemű!”
Ingyenes előadás

2019. július 12. (péntek)

20.30 - Városháza díszudvar
Hogyan értsük félre a nőket | Csányi Sándor egysze-
mélyes vígjátéka

Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szü-
lőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak 
a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért 
a mi hibánk, ha Ők rosszat álmodnak? Miért baj, 
ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, hogy fogy-
tam-e? Érdemes-e, a friss jogosítvánnyal vezető fe-
leségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? 
Eljön-e az a pillanat egy nő életében, amikor azt 
mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem kell több. 
Illetve, hogy mindezek ellenére, miért dobban meg 
mégis a szívünk, ha belép a szobába?
Jegyár:
I. rendű: 3.900,- Ft • II. rendű:  3.500,- Ft
III. rendű: 2.500,- Ft • IV. rendű: 1.500,- Ft

2019. július 13. (szombat)
 

20.30 – Városháza díszudvar
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül  | vígjáték  | a Békéscsabai Jókai Színház 
előadása

Három napja tart a dínom-dánom Nyíri Balázsnak, 
a vidéki kisbirtokosnak a kúriáján. Mikor a vendégek 
már hazamentek, Balázs folytatni akarja a mulato-
zást; Pólikának, a feleségének azonban elege van az 
ura folytonos mulatozásából, ezért elhatározza, hogy 
a nagynénjeihez költözik. A férj persze mindenáron 
megpróbálja visszahódítani a feleségét. Balázs szö-
vetségesre is talál Lajos bácsi – a három nagynéni 
testvérének – személyében. Az ő noszogatására vé-
gül levelet küld a férjének, amelyben arra kéri, szök-
tesse meg, és vigye haza.
főbb szerepekben:
Csomós Lajos
Csonka Dóra
Kovács Edit
Rendező: Katkó Ferenc 
Jegyár:
I. rendű:  4.500,- Ft • II. rendű: 4.000,- Ft
III. rendű: 3.500,- Ft • IV. rendű:1.900,- Ft
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5600 Békéscsaba, Andrássy út 1–3. 
Tel.: 06-66/519-550 

E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
facebook.com/jokaiszinhaz 

www.jokaiszinhaz.hu

20201919. június 21. (péntek) 
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M44: A tervek szerint októberben adják át a Tiszakürt–Kondoros szakaszt

A kétszer kétsávos, 62 km-
es szakasz jóval biztonsá-
gosabb közlekedést biztosít 
majd, mint  a jelenlegi 44-es 
számú főút. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő az 
épülő M44-es bejárásán ki-
emelte: a megye leszakadá-
sát szimbolizálta, hogy nem 
vezetett ide autópálya, autóút. 
Ez jelentősen visszavetette a 
térség gazdasági fejlődését is. 

– Az M44-es gyorsforgal-
mi út megépítése régóta várt, 
nagyon fontos beruházás, ami 
nagymértékben hozzájárul 
ahhoz, hogy a megye lesza-
kadása mérséklődjön, és Bé-
kés végre csatlakozni tudjon 
az ország gazdasági vérke-
ringéséhez. Várjuk az őszt, 
hiszen Magyarországon nem 
volt még példa arra, hogy egy 
ilyen hosszúságú útszakaszt 
egyben adjanak át – fogalma-
zott Herczeg Tamás, aki hoz-
zátette, hogy természetesen 
ezzel a munka nem áll meg, 
folytatódik a gyorsforgalmi út 

építése Békéscsaba felé, va-
lamint a Tisza vonalától Kecs-
kemét irányába is. 

Beszélt arról is, hogy a be-
ruházás keretében átadják a 
kardosi üzemmérnökség te-
lephelyét is, amelyben rendőr-
ség, üzemanyagtöltő, irodák, 
szociális épületek, raktárak, 
géptároló műhelyek kapnak 
helyet. Innen látják majd el a 
gyorsforgalmi út üzemeltetési 
feladatait, amelyhez a tervek 
szerint hatvan dolgozóra lesz 
szükség.

A Duna Aszfalt és a Hódút 
konzorciuma a Tiszakürt és 
Kondoros közötti gyorsfor-
galmi út harmadik szakaszát 
jelentő, Csabacsűd és Kon-
doros közötti rész kivitelezé-
sét 2017 januárjában kezdte 
el. Lehel Zoltán innovációs 
főmérnök, a Duna Aszfalt Kft. 
szóvivője a munkálatok nagy-
ságát érzékeltetve elmondta: 
a közel 2 és fél éves időszak 
alatt 500 ezer köbméter ho-
mokos kavicsot és egymillió-
hatszázötvenezer köbméter 
töltést építettek. Ezzel fél mé-

ter vastagságban, gyakorla-
tilag a 26 négyzetkilométer 
területű Velencei tó egyötö-
dét be tudták volna boríta-
ni. Csúcsidőben volt olyan, 
hogy  80-100 teherautóval, 
plusz vasúton szállították az 
építési anyagokat, és egy-
szerre 150 ember dolgozott – 
tájékoztatott a Duna Aszfalt 
Kft. szóvivője.

– A Tiszakürt–Kondoros 
közötti szakasz a közlekedés 
gyorsítása szempontjából is 
a legfontosabb része az M44-
es gyorsforgalmi út beruházá-
sának – hangsúlyozta Dankó 
Béla. Az országgyűlési képvi-

selő hozzátette: Kondoros és 
Békéscsaba között nincs tele-
pülés a jelenlegi 44-esen, hi-
szen Kétsoprony az út mellett 
van. Tiszakürt után is aránylag 
jól járható már a 44-es főút, 
így ez a 62 km-es szakasz 
sokat fog segíteni azon, hogy 
a térség gyorsabban elérhető 
legyen, és a Békés megyeiek 
is sokkal rövidebb idő alatt el 
tudjanak jutni a főváros felé. 

A tervek szerint a gyors-
forgalmi út 2020 közepére el-
készül Békéscsabáig, míg az 
M44-es fürjesi csomópont-
jának átadását 2021 elejére 
tervezik.

A csapadékos időjárás ellenére sincs csúszás az ütemezett munkák elvégzésében

A 44-es számú főút külön szintben lesz átvezetve az M44–es felett

A kardosi üzemmérnökség telephelyéről látják majd el az üzemeltetési feladatokat is

A Tiszakürt–Kondoros közötti 62 kilométeres szakaszt ősszel vehetjük birtokba

Már nem kell sokat várni, hogy felhajthassunk
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Egyszeri segély engedé-
lyezhető a nyugellátásban 
részesülő személy részé-
re, ha olyan élethelyzetbe 
kerül, amely létfenntartá-
sát veszélyezteti.

A nyugdíjas, így például az 
öregségi nyugdíjban, özve-
gyi nyugdíjban, árvaellátás-
ban, baleseti hozzátartozói 
nyugellátásban részesülő 
kérelmező a nem várt élet-
helyzet bekövetkezése ese-
tén  akkor részesíthető se-
gélyben, ha havi jövedelme 
nem haladja meg a 75 000 
forintot, illetve, ha egyedül 
él, a 85 000 forintot. Az 
egyszeri segélyt igénylő 
személynek a kérelmében 
kell nyilatkoznia a havi jöve-
delméről.

Előnyben kell részesíteni 
azt a személyt, aki az egy-
szeri segélyt katasztrófa, 
elemi csapás, közeli hoz-
zátartozó halála, illetve a 
kérelmező vagy közeli hoz-
zátartozójának betegsége 
miatt igényli. A kérelem el-
bírálásánál figyelembe kell 
venni a kérelmezővel közös 
háztartásban élő, jövede-
lemmel nem rendelkező el-
tartottak számát is.

Az egyszeri segély éven-
te csak egy alkalommal ál-

lapítható meg. Az egyszeri 
segély összege nem lehet 
kevesebb 15 000 forintnál, 
de alapesetben nem ha-
ladhatja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegé-
nek másfélszeresét, azaz a 
42 750 forintot.

Nem állapítható meg 
egyszeri segély annak a 
személynek, aki előzetes 
letartóztatásban van, sza-
badságvesztés büntetését 
tölti, vagy például annak 
sem, aki tartós bentlakásos 
intézményben él, otthont 
nyújtó ellátásban részesül, 
illetőleg javítóintézetben 
van elhelyezve.

A méltányossági jogkör-
ben hozott döntés ellen bí-

rósági felülvizsgálatnak van 
helye.

A kérelem benyújtá-
sához a nyomtatvány a 
nyugdíjbiztosítási szervek 
ügyfélszolgálatán, Békés-
csabán a Luther u. 3. sz. 
alatt szerezhető be, ille-
tőleg letölthető a Magyar 
Államkincstár honlapjáról: 
http://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu. A ké-
relmek elektronikus úton is 
előterjeszthetőek. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

 Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Emeljünk magasba... Nyári táborok
Gyermekemelési rekordkísérlet behir.hu/nyaritabor

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom gyerek-
emelési rekordot állított fel május második szombatján. 
Országszerte és a határokon túl több mint tízezer gyere-
ket emeltek egyszerre a magasba.

A mozgalom helyi képviselői a CsabaParkban szerveztek 
programot az országos megmozduláshoz kapcsolódva, aho-
vá gyermekeknek szóló rendezvényekkel – például zenés 
műsorral, kézműves-foglalkozással, lufihajtogatással, Kádár 
Ferkó Fotószínházával, népi játékokkal – várták a családo-
kat. Herczegné Számel Annamária, a Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom Békés megyei képviselője kérdésünkre 
elmondta: a tavalyi, sikeres rendezvény után nem volt kérdés, 
hogy csatlakoznak az országos programhoz. Hozzátette: Bé-
késcsabán is egyre több gyermek születik, egyre inkább ér-
vényesül az a tendencia, miszerint egyre többen szeretnének 
családban élni. 

A szervezet egyébként 23 helyszínen – például Budapes-
ten, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán, 
Zalaegerszegen, Veszprémben, Kecskeméten, Békéscsa-
bán, Győrben, Egerben, valamint Csíkszeredában, Révko-
máromban és Dunaszerdahelyen – rendezte meg program-
ját, amellyel a gyerekek és a család fontosságára hívták fel 
a figyelmet. 

A rendezvényen elhangzott: a magyarok átlag 2,5 gyereket 
szeretnének, azonban jellemzően csak 1,5 születik meg, a 
szervezet ezért azon dolgozik, hogy minél több kívánt és ter-
vezett gyereknek örülhessenek a szüleik. 

A mozgalom tájékoztatása szerint tavaly 10 ezer gyereket 
emeltek a magasba, most ennél is többet. 

Keres, de nem talál? Nincs ötlete, de megnézné a kí-
nálatot? Esetleg tudja már, mit szeretne, de még nem 
találta meg a kapcsolatot a szervezővel? A behir.hu 
Önnek is segít abban, hogy megtalálja gyermeke szá-
mára a legjobb nyári tábort!

Vészesen közeleg a tanév utolsó iskolai kicsöngetése, 
ezzel párhuzamosan egyre több szülő kezd érdeklődni a 
nyári gyermektáborok iránt. Utóbbiakból pedig akad bő-
ven, bár ahhoz, hogy meg is találjuk őket, nem árt némi 
türelem és kitartás. A behir.hu éppen ezt a folyamatot 
szeretné megkönnyíteni olvasóink számára, hogy köny-
nyen, gördülékenyen találják meg a legmegfelelőbb lehe-
tőségeket. 

A Békéscsabai Nyári Táborok oldal, azaz a behir.hu/
nyaritabor létrehozásakor az lebegett a szemünk előtt, 
hogy létrehozzunk egy olyan felületet, amelyen az összes 
Békés megyei, 2019 nyarára meghirdetett gyermek- és 
ifjúsági tábor helyet kap, hogy a szülők időben értesülje-
nek azokról, és előre tervezhessenek. Az oldalán – amely 
elérhető a behir.hu programajánlójának almenüjeként is 
– kulcsszavak beütésével és konkrét időpontokkal is rá 
lehet keresni egy-egy programelemre. Az oldal folyamato-
san frissül, ezért érdemes többször is visszatérni és bön-
gészni a kínálatban!

Nemcsak a szülőkre, hanem a táborok szervezőire is 
gondoltunk, így azok, akik szeretnék megosztani prog-
ramjaikat a nagyközönséggel, egy egyszerű felület, a Tá-
borjelentő segítségével adhatják közre az általuk meghir-
detett lehetőségeket. 

„ T B ”  S A R O K
F E L H Í  V  Á S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
által adományozható "Békéscsaba Ifjúságáért" kitüntetés javaslattételére

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről 
szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete szabályozza.
A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és if-
júsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondo-
zását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabad idejének eltöltését 
értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatóan, kivételesen magas szín-
vonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magán-
személynek vagy közösségnek adományozható.
A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés idén tizenegyedik alkalommal, a Csabai Garabonciás 
Napok keretén belül kerül átadásra. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba város önkormányzati képvi-
selői; a kisebbségi önkormányzatok; a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága; ifjúsági, 
illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesület, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkor-
mányzat, klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek; tantestületek, nevelési-oktatási 
munkaközösségek az intézményben működő diákönkormányzat egyetértésével.
A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; az ado-
mányozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását; az 
adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 2. 
melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési nyi-
latkozatot. Amennyiben nem kerül a nyilatkozat benyújtásra, a javaslat nem terjeszthető elő 
döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai 
élet/Ifjúság menüpontjában.
A kitüntetési javaslatokat 2019. május 31-éig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási, Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). To-
vábbi információ kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon a 66/886-761-es melléken 
vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail-címen.  
A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. A javaslatok értékelését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága végzi. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

MEGHÍVÓ
FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM ÜLÉSÉRE
A „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” című, TOP-5.1.1-15-
BS1-2016-00001 azonosítószámú és a „HELYI FOGLALKOZTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN" című TOP-6.8.2-15-
BC1-2016-00001 azonosítószámú projektek megvalósítása a Tagok 
folyamatos együttműködése és a megyei szereplők széles körű 
bevonása mellett történik. 

A partnerségi együttműködés erősítésének érdekében a Békés 
Megyei Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nagy tisztelettel meghívja Önt a Foglalkoztatási 
Fórum ülésére, amelynek helyszíne és időpontja:

PROGRAM:
09.40–10.00 Regisztráció – a meghívott vendégek fogadása
10.00–10.05 Megnyitó – Várfi András, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének alelnöke
10.05–10.25 Híd két part között – a kapcsolatépítésről – Ru-
zsa Alexandra, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatási szakügyintézője
10.25–10.45 Beruházási és fejlesztési finanszírozási lehe-
tőségek a Békés Takaréknál – Kézi Zoltán kereskedelmi ügyvezető 
igazgató és Baráth Ottó vállalati és KKV értékesítési igazgató-helyettes
11.05–11.25 Mire figyeljünk egy munkaszerződés megkö-
tésénél? – dr. Szatmári Csaba ügyvéd, társasági szakjogász
11.25–11.45 Munkahelyi adatkezelések a GDPR megvilágí-
tásában – dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász
11.45 – Kérdések, válaszok

5600 BÉKÉSCSABA, CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
IFICASINÓ TEREM

2019. MÁJUS 29. 10.00

Ki részesülhet nyugdíjasként egyszeri segélyben?

"Helyi foglalkoztatási együttműködések
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében"

TOP-6.8.2.-15-2016-00001



Az idei évad utolsó pre-
mierjét és díszbemutató-
ját tartotta május 17-én 
és 18-án a Békéscsabai 
Jókai Színház. Terrence 
McNally – David Yazbek 
Alul semmi című Broad-
way-musicaljének ren-
dezője Tege Antal, és az 
előadás szinte az egész 
társulatot felvonultatja.

Egy gyárbezárás tragikus 
helyzetet teremt, a férfiak 
munka nélkül maradnak, az 
asszonyok dolgoznak, feje 
tetejére áll a világ. Hogy csa-
ládfenntartó szerepüket és 
önbizalmukat mégis meg-
tartsák, néhányan új kereseti 
forrás, megélhetés után néz-
nek, és valami olyasmit talál-
nak ki, ami igencsak megle-
petést okoz környezetüknek. 
Hatan összeállnak, hogy egy 
vetkőzőszámmal lépjenek a 
közönség elé! 

– A kiszolgáltatott helyzet-
hez szerelmi szálak, szakítás, 
kibékülés kötődik, emberi sor-
sokat mutatunk meg rengeteg 
humorral és nagyszerű zené-
vel. Gyönyörű dalok szólnak, 
s közben mellbe vágjuk a né-
zőt, hogy akár vele is megtör-
ténhet ilyesmi – mondta Tege 
Antal rendező az előadásról. 
– Szimbolikus értékű a mez-
telenség, a levetkőzés. Az 
ember el tud odáig jutni, hogy 
már nincsen semmi, amit ta-

kargatnia kellene, és ez egy 
képletes dolog, mert a lelki 
takargatásunkat is megpró-
báljuk levetkőzni.

Csomós Lajos, Katkó Fe-
renc, Kovács Áron, Gulyás 
Attila, Szabó Lajos és Gerner 
Csaba játssza a vállalkozó 
szellemű táncosok szerepét. 
Szente Éva, Csonka Dóra, 
Liszi Melinda, Nagy Erika, 
Földesi Ágnes Villő, Vese-
lényi Orsolya, Fehér Tímea 
kelti életre a női figurákat, 
Mészáros Mihály és Hodu 
József, Jancsik Ferenc, 
Czitor Attila játszik többek 
között a produkcióban. 

Nem akármilyen előz-
mény után került színpadra 
ez a darab Békéscsabán: 
már az 1997-ben bemuta-
tott film nagy sikert aratott, 
akárcsak a 2001-es musical, 
mindkét műfaj azóta is nép-
szerű világszerte. A törté-
net mindkettőben azonos, a 

helyszín változott, az angliai 
Sheffieldből áttették az ame-
rikai Buffalóba. 

Az Alul semmi (The Full 
Monty) című film a bemuta-
tás évében több Oscar-jelö-
lést kapott, és a legjobb film-
zene kategóriájában nyert. 
A zeneszerzőt kitüntették 
Emmy-, Tony- és Grammy-
díjjal. Terrence McNally 
olyan filmek színpadi vál-
tozatát készítette el, mint a 
Ragtime vagy A pókasszony 
csókja. A művet Blastik No-
émi, a dalszövegeket Miklós 
Tibor fordította magyarra.  

Az előadás díszletét Egyed 
Zoltán tervezte, a jelmeze-
ket Kiss Kata. A koreográfus 
Topolánszky Tamás Haran-
gozó Gyula-díjas, érdemes 
művész. Gulyás Levente ze-
nei vezető, a kitűnő zenekar 
és a táncosok abszolút fő-
szereplők a színpadon.

Niedzielsky Katalin
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B É K É S C S A B A   A N N O
Barakkokban szállásolták el a menekülőket

Trianon következtében 
menekülők sokasága ér-
kezett Békéscsabára. Ré-
szükre a lakhatást ideigle-
nesen vasúti vagonokban 
biztosították, de a „vagon-
lakók” elhelyezésére a 
város kedvezőbb megol-
dást keresett. E célból az 
egykori katonai barakkok 
lakhatóvá tétele látszott a 
leggyorsabban kivitelez-
hetőnek.

A barakkok katonai célú 
elszállásolásra épültek az 
1899. január 19-ei közgyű-
lés határozata alapján, a 
katonai pénztártól felvett 
összegből. Építésük még 
abban az évben májusban 
elindult, és október elsején 
már használatba is lehetett 
venni a barakkokat, ame-
lyek egy időben a nagy há-

ború alatt külföldi fogságba 
került katonák lakhelyéül is 
szolgáltak. Ezután bezár-
ták a barakkokat, de a vas-
úti vagonokban összezsú-
folt emberek sorsát látva, 
a város képviselő-testülete 
kérte a katonai vezetéstől, 
hogy azokat engedje át a 
menekültek elhelyezésére. 
Eleinte hallani sem akartak 
erről, később azonban a 
hadügyminiszter eleget tett 
a város kérésének. Ezután 
a város igénybe vehette az 
Andrássy úti laktanya mel-
letti barakkokat, valamint a 
Kazinczy utcai vásártérrel 
szembeni két, 50 x 12 mé-
teres, fakeretes, vályogfallal 
bélelt barakképületet.

Ádám Gusztáv, a város 
főmérnöke az átalakításhoz 
árajánlatot kért a kőműves- 
és asztalosmunkákat vállaló 

iparosoktól, akik azután hat 
hét alatt hoztak létre biztos 
hajlékot a menekült csalá-
doknak. Elsőként összesen 
nyolc barakkbeli lakás ké-
szült el, teljesen berendez-
ve. A szükséges kályhákat 
az országos lakáshivatal 
bocsátotta rendelkezésre. 
Az egy- és kétszobás laká-
sokhoz konyha, kamra tarto-
zott. Az ivóvizet a laktanya 
melletti angyalos artézi kút 
biztosította. Ádám Gusztáv 
az egyik barakkba szobát is 
tervezett két fürdőkáddal. 

Békéscsaba gyors intéz-
kedései szükségesek voltak 
ahhoz, hogy az otthonukból 
kiüldözött magyar családok 
ideiglenes hajlékot kapjanak. 
A továbbiakban az Országos 
Lakáshivatal feladata volt a 
megfelelő intézkedés.

Gécs Béla

Barakkok az Andrássy úton a laktanya mellett az angyalos artézi kúttal. Az 1930-
as évek közepén a barakk eltűnt, csak a kút és a hirdetőoszlop maradt, nagy füves 
területtel, két focipályával, majd 1960 után ismét változott a városkép

Gulyás Attila, Katkó Ferenc, Csomós Lajos, Kovács 
Áron, Gerner Csaba, Szabó Lajos

Broadway-musical Békéscsabán
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