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A pártok békéscsabai képviselői a voksolás után értékelték a helyi, illetve megyei
választási eredményeket.
Az országos eredményekhez hasonlóan a Fidesz-KDNP pártszövetség
Békés megyében is fölényesen nyert. A megyében
a szavazatok 52,7 százalékát, míg Békéscsabán 46,45
százalékát szerezte meg. A
kormánypártok részéről Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő értékelt.

– A Fidesz-KDNP, illetve a
kormánykoalíciós pártok jól
értelmezhetően és világosan
tudták megfogalmazni az
európai uniós választással
kapcsolatos legfőbb kérdéseket. Erre határozottan és
egyértelműen tudtak választ
adni. A Fidesz-KDNP a százalékos értékeket tekintve, a
választókerületben nagyobb
mértékű támogatást kapott,
mint a tavaly áprilisi országgyűlési választásokon – fogalmazott Herczeg Tamás.
A Demokratikus Koalíció
helyi képviselője úgy fogalmazott: egyre többen értik a
DK európai uniós törekvéseit, amely az Európai Egyesült
Államok irányába mutat. Mint
mondta: többek között ennek köszönhető, hogy pártja
négy mandátumot szerzett.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON
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Kiégett a békéscsabai István malom

Fotó: Incze László

EP-választás
és értékelés

A magyarországi összesített eredmények alapján a
Fidesz-KDNP 13, a DK 4,
a Momentum 2, az MSZPPárbeszéd és a Jobbik 1-1
mandátumot szerzett meg
az Európai Parlament testületében.
Békéscsabán
is hasonlóan alakultak az
események.

XXIX. évfolyam, 11. szám

Békéscsabán az új évezred legnagyobb tragédiája történt május 21-én, amikor kigyulladt a Gőzmalom téren
álló István malom.
A tűzesetet néhány perccel
17 óra után észlelte egy járókelő, aki értesítette a katasztrófavédelmet.
A több mint százéves, több
éve üresen álló ipari műemlékhez ötös, kiemelt fokozatban riasztották a tűzoltókat,

akik Békéscsaba mellett Mezőberényből, Gyuláról, Mezőkovácsházáról, Orosházáról,
Szarvasról és Szeghalomról
érkeztek a helyszínre.
A tűzoltók áldozatos munkája ellenére a lángok átterjedtek az épület összes szintjére

és este fél 7-re összeomlott a
tetőszerkezet; az épület mind
a hat szintjének födémszerkezete is beszakadt.
Este háromnegyed kilenc
körül a katasztrófavédelem
közölte, hogy a tűz továbbterjedését megállították.
A tragédia után statikai
vizsgálatokat folytattak a
szakemberek, és megkezdődött az épület megerősí-

tése. Hálós acélszerkezetet,
acélgerendákat építenek be
a hatszintes épület negyedik
szintjének magasságában,
hogy megtámasszák a 26
méteres falakat.
A malom helyzetéről, jövőbeli sorsáról rendkívüli
közgyűlést tartottak. Mindezekről és az ikonikus épület
múltjáról részletesen olvashatnak lapunk 3. oldalán.

A jövő év is a családokról szól

Interjú Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel
A tervek szerint Magyarország jövő évi költségvetéséből
minden eddiginél több forrás jut a családok, a fiatalok
életkezdésének támogatására, vagyis az idei esztendő
és a jövő év is a családokról szól hazánkban. Július elsejétől pedig indul a családvédelmi akcióterv, melynek
keretében kibővülnek a családtervezést és az otthonteremtést segítő támogatások. A kedvező változások Békéscsabán is több ezer családot érintenek, ezért lapunk
a program részleteiről kérdezte Herczeg Tamást, városunk országgyűlési képviselőjét.
– Ön szociálpolitikus, főiskolai
hallgatóknak sok éven át tanított szociológiát. A tudomány

oldaláról nézve, kérem, mondja el, hogy miért van szükség
a családvédelmi akciótervre?

– Mint tudjuk, Európát komoly demográfiai krízis sújtja,
alig van olyan ország, ahol a
természetes reprodukcióhoz
elegendő gyermek születik.
Európa a mostani folyamatok szerint saját erejéből tehát
nem képes sem megfiatalodni, sem megújulni, sőt, még
önmagát sem képes fenntartani. Vannak, akik azt gondolják, ehhez külső erőforrásokra
van szükség. Mi nem ezt az
utat járjuk. Mi olyan országot
szeretnénk, ahol az alacsony
születésszám okozta népesedési problémát a születésszám növekedése enyhíti, és
az a dolgunk, hogy a gyermekek születését támogató döntéseket hozzunk.
És hogy miért tarthatjuk
ezt a helyes útnak? Egy éppen most, Békéscsabán zajló
adatfelvétel alapján is állíthatjuk, hogy a magyar tizen-

évesek döntő többsége házasságban szeretne élni, és
átlagosan kettőnél több gyermeket szeretne.
Az a dolgunk tehát, hogy
megvizsgáljuk, a családtervezés során milyen akadályokkal
szembesülnek a magyar fiatalok, és ezeknek az akadályoknak a lebontásában segítsük
őket. Ez a családpolitika egyik
legfontosabb célkitűzése. Persze tudom, a gyermekvállalás
sok tényezőtől, sok személyes mérlegeléstől függ, de a
kiszámítható, hosszú távon
is következetes, családbarát,
a gyermekvállalást értékként
kezelő kormányzati politika is
fontos körülmény.
Az én személyes véleményem szerint nincs szebb dolog
(és nincs nagyobb felelősség) a
világon annál, mint hogy gyermeket nevelhetünk, édesapák,
édesanyák és majd később

nagyszülők lehetünk. Ezzel természetesen nem kell mindenkinek egyetértenie, én viszont
maximálisan egyet értek azzal
a szándékkal, ami úgy fogalmazható meg, hogy Magyarországon lehetőség szerint minden vágyott, tervezett gyermek
megszülethessék.
Ezt kell segítenünk. És
azon is dolgozunk, hogy akik
már gyermeket nevelnek, akik
már gyermekes családban
élnek, azoknak könnyebb legyen az életük, minél többet

tudjanak adni a gyerekeiknek,
minél többet tudjanak a gyermeknevelésre fordítani anyagi
értelemben is és minőségi idő
tekintetében is.
Erről szól a családbarát
kormányzás, ez segít abban,
hogy ma már többen kötnek
házasságot, mint az elmúlt
húsz évben bármikor, és a
2010-es mélypont óta jelentősen nőtt a termékenységi
mutató.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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EP-választás és értékelés
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Békéscsaba az országos szintet is meghaladta,
a helyi összevont eredmény
20,2 százalék lett, és egyes
területeken 25 százalék fölé,
sőt, volt olyan szavazókör,
ahol 30 százalék fölé emelkedett a DK-ra leadott szavazatok aránya – tájékoztatott
Kaposi László, a DK békéscsabai önkormányzati képviselője.
Az elemzők várakozásaival ellentétben két európai
parlamenti képviselői helyet
szerzett a Momentum, amely
Békéscsabán az országos
eredményekhez hasonlóan
harmadik lett.
– Minden előzetes várakozásunkat felülmúlta a párt
szereplése. A Momentum
békéscsabai eredményével
kifejezetten elégedettek vagyunk. A tavalyi listás eredményünket körülbelül megnégyszereztük a városban,
sőt, úgy tudjuk, hogy van
olyan szavazókör, ahol 17
százalék feletti eredményt
értünk el. Emellett a kisebb
településeken is jobban
szerepeltünk, mint a tavalyi
országgyűlési választáson
– mondta el Sebők Éva, a
Momentum Békés megyei
választmányának elnöke.
A Jobbik a szavazatok
6,33 százalékát kapta Békéscsabán, ami két százalékkal több, mint az országos

összesítésben megszerzett
4,76 százalék.
– Úgy gondolom, hogy abból a pozícióból, ahonnan mi
indultunk, gyakorlatilag nem
hogy a nulláról, hanem a mínusz egymilliárd forinttal a
nyakunkon, az ÁSZ-büntetés
miatt, ez az eredmény azt
bizonyítja, hogy a Jobbik él,
és a jövőben is számíthatnak
ránk a szavazó polgárok, illetve elsősorban a támogatóink, hiszen folytatjuk tovább
a munkát – hangsúlyozta
Kocziha Tünde, a Jobbik
békéscsabai önkormányzati
képviselője.
Az MSZP-Párbeszéd közös listájáról egy politikus jutott az Európai Parlamentbe.
Az Magyar Szocialista Párt

helyi képviselője, Miklós Attila elsősorban a békéscsabai
eredményekre reagált.
– Az országos trendeknek
megfelelően alakultak Békéscsabán is a választások
eredményei. Az látszik, hogy
ma Magyarországon többen
vannak azok, akik elutasítják a Fidesz politikáját, mint
azok, akik egyetértenek velük – emelte ki Miklós Attila.
A Lehet Más a Politika az
EP-választáson nem szerzett
elegendő szavazatot ahhoz,
hogy képviselőt küldhessen
Brüsszelbe.
– A választók akarata
szent és sérthetetlen, ezt tudomásul kell venni és ebből
meg kell próbálni építkezni,
de mielőtt építkezünk, le kell

KAMARAI INFÓK
A Sólyom csapat nyerte a megyei iparkamara
pályaorientációs vetélkedőjét
Tíz csapat mérkőzött meg a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs vetélkedőjének döntőjében csütörtökön. Az ötödik-hatodik osztályos diákok két
fordulót követően jutottak el a békéscsabai
fináléba.
A megye hét településéről 22, 3 fős csapat nevezett a versenyre, amelynek első fordulójában
egy interjút kellett készíteni egy mesterrel egy
szabadon választott szakmáról. Ezt a pályázatot a Békés Megyei Hírlap munkatársai értékelték. Az innen továbbjutóknak a második
fordulóban két rövidfilmet kellett elkészíteniük,
amelyekben ugyancsak szakmákat népszerűsítettek. Ezeket a filmeket a Békéscsabai Médiacentrum szakemberei pontozták.
A legjobb tíz pályázatot benyújtó csapat jutott a harmadik fordulóba, ahol mindenki tiszta lappal indult. A fiatalok az interaktív napon
számos témakörben bizonyíthatták tudásukat.
A megmérettetés elsődleges célja az volt, hogy
a gyerekek jobban megismerjék a szakmákat.
– A pedagógusok, szülők, az iparkamara
vagy más szakemberek arra törekednek, hogy
a gyermek a számára legjobb pályát válassza.
Ehhez birtokában kell lennie azoknak az alapinformációknak, amelyek alapján döntést kell
hoznia a gyermeknek és a szülőnek egyaránt
– fogalmazott Varga Tamás, a békéscsabai polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és
sportosztályának vezetője a zsűri elnökeként.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara azzal a céllal írta ki a pályaorientációs vetélkedőt, hogy minél fiatalabb korban felkeltsék a
gyerekek figyelmét a szakmák iránt. A diákoknak az 5-6. osztályos tananyagra épülő, logikát

és kreativitást igénylő feladatokat kellett megoldaniuk.
– Hetedik-nyolcadikban szülői értekezletekkel, üzemlátogatásokkal, osztályfőnöki órákkal
és egyéni tanácsadással segítünk a gyerekeknek a pályaválasztásban. Ötödik-hatodikban,
amikor a diákok jobban lelkesednek azért, hogy
valamit kreatívan létrehozzanak, versenyeket
szervezünk. Ezzel is a szakmákra szeretnénk
irányítani a figyelmüket, hiszen a feladatok témája, tárgya a szakmák körül forog – mondta
el Mészárosné Szabó Anna, a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Osztályának vezetője.
A versenyről minden csapat értékes ajándékokkal távozott, az első két fordulót zsűriző
médiacégek pedig különdíjakat is kiosztottak.
Helyezések:
• 1. Sólyom (Csurulya Bolda Panna, Knyihár
Zsuzsanna, Sztanek Emese)
• 2. Háromszögek (Csótó Csenge Lilla, Medgyesi Luca, Paronai Kata)
• 3. 3in1 (Fábián Lara Petra, Kutyik Dorka,
Turcsek Tamara Liza)
Közönségdíjas:
• Smart Kids (Bugyinszki Vivien, Janovszky
Ádám, Zsurzsucz Dávid)
A Mediaworks Hungary Zrt. különdíjasa:
• Szakmavadászok (Dero Me Trisztán, Lipták
Zsolt Sándor, Makai Márton)
A Békéscsabai Médiacentrum különdíjasai:
• Háromszögek (Csótó Csenge Lilla, Medgyesi Luca, Paronai Kata)
• Kispályások (Csábi Jázmin Patrícia,
Karmanóczky Hédi, Karmanóczky András)
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vonni a konzekvenciákat. Ennek az első eleme gyakorlatilag tegnap este megtörtént.
Az LMP részéről lemondott
a teljes országos elnökség
– azt gondolom, helyesen
tették, helyesen jártak el. Innentől kezdve tisztújítással,
párhuzamosan lehet felkészülni a következő megmérettetésre, az önkormányzati
választásra – mondta Takács
Péter az LMP önkormányzati
képviselője.
A helyi politikusok az értékelések mellett mind köszönetüket fejezték ki azoknak
a választópolgároknak, akik
május 26-án szavaztak arról, hogy a jövőben kik képviseljék őket az Európai Unió
döntéshozó testületében.

Á R V E R É S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján eladásra kínálja a Csaba Center és a megújuló piac közvetlen közelében elhelyezkedő Békéscsaba, Trefort utca 23. szám alatti, 3381
hrsz.-ú ingatlanát. Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű kivett gazdasági épület, udvar.
Az ingatlan induló ára: nettó 18 860 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2019. július 23. 10.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú
tárgyalója. További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály
szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3816-os mellék.

„T B ” S A R O K
Tudnivalók a keresőképtelenség orvosi elbírálásáról
Fontos tudni, hogy egyidejűleg fennálló több
biztosítási
jogviszony
esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való
jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét
mindegyik jogviszonyban
külön-külön kell megállapítani.
Abban az esetben, ha például a dolgozó munkaviszony mellett egyéni vállalkozóként is tevékenykedik,
vagy megbízási jogviszonyban áll, társas vállalkozó,
a kezelőorvosnak minden
egyes jogviszonyban különkülön kell elbírálnia a fennálló keresőképtelenséget.
Ennek eredményét minden
jogviszony esetében külön
naplószámon
szükséges
rögzíteni az Orvosi Naplóba, valamint ki kell állítani
a megfelelő keresőképtelenségi igazolást, rögzítve
azon a biztosított munkakörét/tevékenységét is.
Így tehát a kezelőorvosnak a biztosított munkaköreinek,
tevékenységének
ismeretében jogviszonyonként kell elbírálnia a keresőképtelenséget, éppen ezért
a beteg köteles tájékoztatni
az orvost munkavégzése,

tevékenysége azon körülményeiről, melyek összefüggésben lehetnek egészségi állapotával.
A keresőképtelenséget
kizárólag
orvos-szakmai
szempontok alapján kell
elbírálni, azonban a táppénzre való jogosultság
megállapítása már ettől elkülönülten nem az orvos,
hanem az egészségbiztosítási szerv – mely Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt
található – vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely
hatáskörébe tartozó feladat.
Hasznos azt is tudni,
hogy ez év elejétől az öregségi nyugdíj, így a nők kedvezményes nyugdíja mellett

munkaviszonyban állók is
kikerültek a biztosítottak
köréből, ezért sem táppénzre, sem baleseti táppénzre nem szerezhetnek
jogosultságot. Ugyanakkor
betegség esetén ki kell adni
számukra a keresőképtelenségről szóló igazolást,
hiszen évente 15 munkanap
betegszabadságra továbbra
is jogosultak, a munkáltató
felé is igazolniuk kell keresőképtelenségüket.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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S O R O N K Í V Ü L I KÖZGY Ű L É S

A békéscsabai István malmot ért kárról és a kialakult
helyzetről tanácskozott május 29-én a helyi képviselőtestület.
Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter röviden összegezve az eseményeket kiemelte, hogy a békéscsabaiak egy
emberként mozdultak meg az ügyben. Jelezte, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal hatósági jogkörben tett intézkedéseket:
lezárták a Gőzmalom teret, illetve a Kórház utca egyik járdáját.
Egyúttal köszönetet mondott az oltásban részt vevőknek.
Kiss András ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője úgy összegzett, hogy az eljárási rendnek megfelelően kezelték a május 21-én érkezett tűzriasztást.
Mint mondta, a legmagasabb riasztási fokozatot rendeltek el,
15 gépjármű, 3 magasból mentő jármű kezdte meg a lángok
megfékezését, munkájukat a rendőrség és a mentőszolgálat
segítette. Az igazgató kiemelte: a tűz gyorsan terjedt, a kis látótávolság miatt nem engedtek tűzoltót az épületbe. Rámutatott,
hogy a régi malmok fa tartóelemekre épültek, emellett a takarítás ellenére is sok lisztpor rakódott le, a födémek között pedig áttörések voltak, a lángok ezért terjedtek gyorsan; a nagy
hő hatására a környékre is estek égő darabok. A szakember
a kórházra is kitért: itt egy nádszövet és egy hulladéktároló
gyulladt meg, de az intézményt nem kellett kiüríteni. Beszélt
arról is, hogy a tűzvizsgálat folyamatban van, ezért arról nem
nyilatkozhat. Kérdésre az igazgató úgy fogalmazott, hogy 32
éves pályafutása alatt ilyen súlyosságú esettel nem találkozott.

A szerállományt elégségesnek és megfelelőnek nevezte, jelezve, hogy nincs kevesebb eszközük, mint más megyében.
Bánfi Ádám építőmérnök már arról beszélt, hogy az eset
utáni másnap bejárták a terepet. Mint mondta, az épületet merevítő födém és tetőszerkezet elégett, a 28 méter magas falak
ugyan állnak, de ez az állapot életveszélyes. Jelezte, hogy az
épületen belül a szakemberek egyelőre semmit nem tehetnek
addig, míg tart a tűzvizsgálat. Arról is beszélt, hogy a merevítés már május 23-án megkezdődött és azóta is folyamatban
van, ám az időjárás hátráltatja a munkát. Jelezte: a megmaradt
falszerkezet nagy húzószilárdságú, régi, kézi vetésű téglafal, s
habár a tégla megégett, de a körülményekhez képest jó állapotban van. Elmondta, hogy az épületet valószínűleg nem kell
lebontani, és elképzelhetőnek tartja, hogy megfelelő megerősítéssel ismét terhelhetőek lesznek, ugyanakkor hozzátette,
hogy megbízatása egyelőre csak az életveszély elhárítására
szól, a további tervekről nem nyilatkozott.
Miklós Attila MSZP-s önkormányzati képviselő több kérdés
felsorolása mellett megjegyezte, hogy a belváros rehabilitációjára mintegy ötmilliárd forintot költöttek, szerinte nem kell egy
újabb Körös Hotel a belvárosba. Kisebb politikai polémia után
a polgármester jelezte, hogy Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár támogatásáról biztosította a várost, megjegyezve,
hogy vizsgálják a támogatási lehetőségeket. A városvezető az
ülésen hívta fel az államtitkárt, aki szolidaritásáról biztosította
a békéscsabaiakat.
Arra a kérdésre, hogy volt-e az épületen biztosítás, Hégely
Sándor, a tulajdonos cég képviselője kiemelte: van telephely-biztosításuk, amely csak a káreset töredékét fedezi, de
a tulajdonosi kör megkezdte az épület állagmegóvását. Véleménye szerint nincs értelme az épület újjáépítésének malomként, inkább felújításban gondolkodnak, új funkcióval. A
közösségi térként való korábbi tervekről azt mondta, hogy
tavaly ősz óta dolgoznak egy malom- és húsipari múzeum
kialakításának koncepcióján, erről a tűzeset után sem mondtak le. Hangsúlyozta, hogy nem szeretnének pénzt kérni az
önkormányzattól, inkább az elképzelések támogatását kérik.
Dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy amen�nyiben az épületet a tulajdonosok helyreállítanák és az közcélúvá válna, akkor az önkormányzat nyújtson segítséget és

Emlékeznének

Herczeg Tamás folytasson tárgyalásokat a szakhatósággal,
illetve a kormányzattal.
Takács Péter LMP-s képviselő, csatlakozva a gondolathoz,
javasolta, hogy szögezzék le: a közgyűlés szükségesnek tartja
a helyreállítást és felkéri a tulajdonosokat, hogy ennek érdekében tegyenek meg mindent.
A Jobbik képviselője, Kocziha Tünde azt kérte, hogy szülessen egy előterjesztés, amelyből kiderül, hogy milyen közösségi
funkcióról van szó, mert addig, amíg ezt meg nem ismerik, az
ülésen közölt javaslatot nem tudja támogatni. Szarvas Péter
azzal igyekezett megnyugtatni a képviselőt, hogy amennyiben
rendelkezésre állnak a releváns információk, akkor azokat a
közgyűlés elé terjesztik. Az előterjesztést a módosításokkal
együtt a többség elfogadta.
Varga Diána

Fotók: Tóth Áron

Fotó: Varga Diána

Malomból múzeum lehet – Az István malom sorsáról tanácskoztak

Kiss András ezredes

Bánfi Ádám építészmérnök

Hégely Sándor tulajdonos, a cég képviselője

A malom története

Gyertyagyújtást tartott
a Városvédő és Városszépítő Egyesület

Az egykori Rosenthal, a mai István malom
1915-ben is a tűz martaléka lett

Fotó: Szendi Rita

Az idei május 21-e valószínűleg úgy vonul majd be
a város történetébe, hogy
ez volt az a nap, amikor
másodszor is kiégett az
István malom. Az épület
több mint száz éve, 1915ben ugyanis egyszer már
a tűz martaléka lett. Erről
a Munkácsy Mihály Múzeumban fotókat is őriznek.

A május 21-ei tűz után a
békéscsabaiak egy emberként mozdultak meg.
Az eset után két nappal a
Békéscsabai Városvédő
és Városszépítő Egyesület
gyertyagyújtást tartott a
malomnál, majd egy héttel
később a csabai városházán, a soron kívüli ülésen
jelezték: emléktáblát, emlékhelyet szeretnének létesíteni az épületnél.
A május 23-ai gyertyagyújtáson az egyesület elnöke,
Ugrai Gábor arról beszélt,
hogy a Békéscsabán jól ismert épületet nem temetni
kell, hanem emlékezni kell
arra, hogy milyen volt egykor,

és bízni abban, hogy a jövőben újjáépítik, így az egykori
fényében tündökölhet a város szívében.
Mint mondta, a szomorú
események miatt még többen tanulmányozták a malom történetét, amelyet korábban kevesen ismertek.
Ugrai Gábor, a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola történelemtanáraként azt is elmondta, hogy
a történtek után a diákok is
elkezdtek érdeklődni a malom iránt, amelynek részletes történetét meg is osztotta velük. A gyertyagyújtáson
elhangzott, hogy az épület
bekerült az ötven első érték
közé az Értéktár Bizottság

révén, valamint a város újratelepítésének háromszázadik évfordulója alkalmából kiadott Csabensisben is
látható egy fotó az egykori
Rosenthal malomról.
A május 29-ei, soron kívüli ülésen szintén Ugrai
Gábor már arról beszélt,
hogy a városban többen
adakoznának egy emlékhely, tábla felállítására, de
nem a malom felújítására.
Ezzel a feltétellel vállalnák
a gyűjtés koordinációját.
Megjegyezte azt is, hogy
egyelőre még zajlanak az
egyeztetések arról, hogy
milyen formában emlékeznének a malomra.
Sz. R., V. D.

Három évvel ezelőtt az azóta
sajnos már elhunyt Korcsok
János történész-muzeológus
írt arról, mi történt 1915-ben
a Rosenthal malommal. Most
az ő írása nyomán idézzük
fel a száz évvel ezelőtti tűzesetet.
Békéscsaba első és legnagyobb gőzmalma a kilencszázas évek elején tekintélyes
múltra tekinthetett vissza.
Elődjét Pain Antal hamburgi
születésű molnár-gépész építette fel 1853-ra, tőle Epstein
Lipót és családja vette át, s
miután egy ideig Deutsch
Bernát pesti kereskedő bérelte, 1872-ben jutott Rosenthal
Márton gyulai szappanos- és
gyertyaöntőmester tulajdonába.
1915-ben a Rosenthal
malom már az ország legnagyobb és legmodernebb malmai közt volt. A tűzvész előtt
nem sokkal bővítették ki. Az
emeletes, középső toronnyal

rendelkező malomhoz keskeny nyomtávú vasút is vezetett, elősegítve termékeinek
szerte az Osztrák-Magyar
Monarchiába és azon túlra
való szállítását. 1915-ben, az
egy éve dúló háború idején a
malomnak a hadsereg ellátásában jutott jelentős szerep.
A Békés című újság 1915.
március 14-ei száma részletesen beszámol a katasztrófáról (közli Kisházi Gusztáv
nyugalmazott tűzoltó alezredes a békéscsabai tűzoltóság
történetéről szóló „Istennek
dicsőség – Egymásnak segítség!” című kötetben.).
Eszerint 1915. március
6-án „szombaton este 6 óra
után 15-20 perccel Békéscsabán egy, utóbb két robbanás hallatszott. Ezeknek
olyan nagy volt az ereje,
hogy a közeli utcán járókat
falhoz nyomta a légnyomás”
A malom régi épületének
koptatójában berobbant a

felgyülemlett lisztpor, három
munkás megsebesült, akiket
kórházba kellett szállítani. Az
oltáshoz a békéscsabaiakon
kívül kivonultak a békési és
gyulai tűzoltók, valamint mentés és rendfenntartás céljából
a helyőrség is. Pillanatokon
belül megjelent Kiss László
főszolgabíró, hogy az éjfél
tájáig tomboló tűznél a mentési és rendfenntartási munkálatok irányításában részt
vegyen. Mivel a tomboló tűzzel nem bírtak, hamarosan a
termények, a raktárak mentésére összpontosítottak.
A Békés 1915. március
14-ei számának tudósítása
így fejeződik be: „A malmot
a részvénytársaság a lehetséges legrövidebb idő alatt
felépíteni és újonnan üzembe
hozni szándékozik.” A szándékból tett lett, s a malom
hamarosan még nagyobb
méretben üzemelt, mint korábban.
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Kozma János:

A vagyonkezelő és a törzsház is eredményes volt
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a májusi
közgyűlésen számolt be 2018-as tevékenységéről. A téma kapcsán a 7.Tv műsorvezetője, Zámbori Eszter beszélgetett Kozma
János vezérigazgatóval.
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Az adásban Kozma János arra emlékeztetett,
hogy a törzsház a Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt.-ből is áll, melynek öt tagvállalata van: a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., a Békéscsabai
Médiacentrum Kft., a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati
Kft. és a Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató
Kft. – bár utóbbi már nem működik. A cégcsoport árbevétele éves szinten közel kétmilliárd forint, ebből a vagyonkezelő körülbelül 1,3 milliárd
fölötti bevételt hoz. A vezérigazgató rámutatott: az eredmények a vagyonkezelő és a törzsház
esetében is pozitívak voltak 2018-ban, megjegyezve, hogy tavaly közel 536 millió forintot fizettek
be a városnak. A nem eredményes üzletágak közt említette a sportlétesítmények üzemeltetését, de mint mondta, megtérítik a költségeiket a parkolással és a lakások üzemeltetésével
kapcsolatban: ez a városnak plusz 100 millió forintot jelent.
A vezérigazgató jól működő cégként említette a városfejlesztési kft.-t, majd jelezte, hogy habár a médiacentrum és a városgazdálkodási kft. veszteséges volt tavaly, ennek megvolt az oka:
a médiacég esetében például egy jelentősebb bevételelmaradás hozta a mínuszt, míg a másik
vállalatnál jelentős körülményváltozásról van szó. Kiemelte, hogy a legnagyobb tételük a sportlétesítmények, illetve a CsabaPark és az Árpád fürdő üzemeltetése. Mint mondta, ezek az ágak
nem lesznek eredményesek, hiszen a sportegyesületek minimális bérleti díjat fizetnek. Leszögezte: arra törekednek, hogy ezekben az esetekben minél kisebb legyen a bekerülési költség.
Kozma János a CsabaPark esetében kiemelte: a 2014-ben indult park mára több százmillió
forintos árbevétellel üzemel. Rámutatott, hogy jelenleg csak a húsüzemből, az étteremből és a
rendezvényekből van bevételük, ugyanakkor a park üzemeltetése, az erdő, a rendezvénycsarnok
és a Körte sori létesítmény üzemeltetése egyelőre veszteséges. Megjegyezte ugyanakkor, hogy
az attrakciók elkészülte után a CsabaPark vonzó helyszín lehet a kikapcsolódni vágyók számára.
A vezérigazgató beszélt a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-ről is, amelyről azt mondta:
új, egy éve működő cégről van szó. Mint mondta, az üzleti terv elkészítésekor 2016-os és 2017es adatokra épülő bázisra hagyatkoztak, amely azóta sokat változott. Hozzátette, hogy a szolgáltatás ára jelentősen nőtt, ahogyan a bérek is, ezzel pedig korábban nem tudtak kalkulálni.
Kozma János a piac fejlesztésére is kitért: jelezte, voltak aggályaik nekik és az árusoknak is,
de felvázoltak egy ideiglenes infrastruktúrát. Kiemelte az építkezés gyorsaságát és azt, hogy
sikerült megegyezni az eladókkal, így az üzletág bevételeit terv szerint hozták. Zárásképp rámutatott: költségeik magasabbak voltak a vártnál, de a piac esetét sikertörténetnek nevezte.
A teljes interjút megtalálják a behir.hu hírportálon.

BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes: nagy örömmel segítettem az itt élőknek
Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes Békéscsaba egészségügyi tanácsnoka és a 11-es számú választókerület
önkormányzati képviselője. Körzetébe tartozik Jamina
egy része, valamint a külterületek: Fürjes, Felsőnyomás
és az Almáskertek. Mint mondja: körzete nagy lakóterület, kertvárosi, illetve tanyás övezet sajátos feladatokkal,
de mindig nagy örömmel segített az itt élőknek.
– Melyek voltak a legjelentősebb fejlesztések a választókerületében ebben a ciklusban?
– Nagy öröm számomra, hogy Jaminában számos fejlesztés megvalósult az utóbbi években, elkészült a szennyvízberuházás, gyönyörűen megújult az Egészségház, fejlesztések
zajlanak a városrész iskolai és óvodai épületeiben, kerékpárutak épültek. Nehéz a körzet képviselőjének a feladata, hiszen
kevés, mintegy négyezer lakos él nagy területen, sok tanya
van, idetartozik Fürjes és Felsőnyomás is. Itt a dűlők földes
útjainak kezelése komoly kihívás, de a lakosok kérésére mindig szívesen segítettem, amikor volt rá lehetőségem. Ennek
érdekében minden évben 2 millió forintot a célelőirányzatból
erre fordítottunk, hogy az utak jobb állapotba kerüljenek. A
játszótereinkre különösen nagy figyelmet fordítottam, de a
Szegfű és a Tompa utca sarkán lévő KRESZ-parkot is folyamatosan fejlesztettük. A Veres Péter utcán, a Nyúl Büfé előtti
ligetben egy mára nagyon népszerűvé vált játszóteret való-

sítottunk meg, elhelyezését is biztonságosabbá tettük a rongálások megakadályozása érdekében. Padokat helyeztünk ki
és sétányokat alakítottunk ki. Két tagóvodánk közül ezúttal a
Tompa utcai sarkon lévő Tündérkert Óvoda teljes energetikai
felújítását végeztük el, de új tornatermet és fejlesztőszobát
is kialakítottunk. Nemrégiben elkezdődött a Rózsa utcai tagiskola teljes energetikai felújítása is, ahol a jövőben sokkal
komfortosabb körülmények között tanulhatnak a gyermekek.
– Milyen fejlesztések vannak tervben a közeljövőben? Mire
lenne még szükség ebben a választókerületben?
– 2019-re és 2020-ra 2,4 millió forint van beállítva a játszóterek fejlesztésére, itt elsősorban a burkolatok felújítására helyezzük a hangsúlyt, de folytatjuk a járdafelújításokat is. Hanó
Miklós alpolgármester is folyamatosan lobbizik azért, hogy
jelentős járdafelújítást tudjunk megvalósítani, erre terveink
szerint egy külön keretet hoznánk létre, mert a csabaiaknak
ez egy nagyon fontos kérése.
– Egészségügyi tanácsnokként hogyan értékeli ezt a ciklust?
– Tanácsnokként hozzám tartoznak a háziorvosok, a védőnők és a pszichológiai tanácsadó is, és mindhárom területen
jó hírekről számolhatok be. Elsőként kiemelném a Kolozsvári
utcai rendelőintézet felújítását, ahol többek között háziorvosok, gyermekorvosok dolgoznak. Jamina egyik legszebb épületévé vált az Egészségház, fontos, hogy az ott dolgozók és
az érkező betegek is jobban érezzék magukat. A Dedinszky

utcában 150 millió forintból épül az új Védőnői Centrum. Ezzel is egy régi hiányosságot pótolunk, hiszen a védőnők eddig a terhesgondozóban dolgoztak, nem volt elég hely arra,
hogy ideális körülmények között dolgozzanak. Az országban
egyedülálló módon működő Pszichológiai Tanácsadó is új,
megérdemelt helyre, a Bartók Béla útra kerül. Beadtunk egy
egészségügyi javaslatot, amely révén az egészségügyi terv
koordinálását egy személy főállásban végezheti majd, így a
tanácsadó tulajdonképpen egy egészségfejlesztési irodaként
működhet majd.
Kovács Dávid

A Tündérkert Óvoda teljes energetikai felújítást kapott

Jamina egyik legszebb épületévé vált az Egészségház

Épül az új Védőnői Centrum a Dedinszky utcában
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Átadták a Dr. Becsey Oszkár utcai óvoda
energetikailag korszerűsített épületét
Hivatalosan is átadták a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
Becsey utcai, energetikailag korszerűsített épületét csütörtökön. Az intézményt a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program részeként, 43 millió
forintból újították fel.
Az óvoda épületén klasszikus energetikai
felújítást hajtottak végre, amely segíti az
intézmény energiagazdálkodását.
– Az idei tél után már láthatóak azok a
mutatók, amelyek bizonyítják, hogy jócskán van megtakarításunk, úgyhogy nagyon örülünk ennek a felújításnak – árulta
el Nagyné Kerekes Anikó, az óvoda vezetője.
A felújításnak köszönhetően a külső
falakat, az épület pincefödémjét és a padlásfödémjét hőszigetelték. Kicserélték az
épület homlokzati ablakait és ajtóit. Megtörtént a gazdaságtalanul működő kazán
cseréje, valamint a meglévő radiátorokra
termosztatikus szelepet építettek. A melegvíz-ellátás korszerűsítését állótárolós
vízmelegítő beépítésével oldották meg, valamint napelemes rendszert is telepítettek
az óvoda tetejére. A projekt megvalósítása
során új akadálymentes bejáratot, külső
rámpát, akadálymentes vécét is kialakítottak – árulta el dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője.
Mint azt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a 43 millió forintos
beruházást Békéscsaba önkormányzata
további 5 millió forinttal egészítette ki, annak érdekében, hogy teljes körű legyen az
óvoda korszerűsítése.

Szarvas Péter polgármester az ünnepségen elmondta: fontos, hogy megfelelő
körülmények kötött legyenek a gyerekek,
ezért a város kiemelten kezeli az óvodai
fejlesztéseket.
– Szinte minden óvodánkat érinti fejlesztés. Jelenleg is zajlanak Jaminában felújítási munkák, ezt követően pedig a Lencsési
három ovija közül kettő, a Napsugár és a
Manóvárovi energetikai fejlesztése is megvalósul majd, illetve a Ligeti sori oviban is
korszerűsítéseket tervezünk – fogalmazott
Szarvas Péter.
A városvezetők bíznak abban, hogy a Dr.
Becsey Oszkár utcai óvoda további korszerűsítése még az idei évben megvalósul.

Új helyre költözhet a nyáron
a pszichológiai tanácsadó
Új helyre költözhet nyáron a pszichológiai
tanácsadó Békéscsabán. Az önkormányzat
a Bartók Béla út 12. szám alatt lévő épület
energetikai korszerűsítésére uniós forrásból nyert támogatást, a belső felújítási és
festési munkálatok költségét pedig saját
erőből biztosították.
Az egykor gyermekkórházként ,majd idősek otthonaként működő, leromlott állapotú
épületet kívül-belül felújította és korszerűsítette az önkormányzat. Dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
cégvezetője elmondta: az épület teljes körű
gépészeti felújítása mellett a homlokzati
hőszigetelés is megvalósult. 62 nyílászárót
cseréltek ki és az energetikai korszerűsítés
során egy napelemes kiserőművet is kiépítettek. Az épület külső-belső akadálymentesítését is megvalósították.
A pszichológiai tanácsadó új helyének
kiválasztásánál az is fontos szempont volt,
hogy az épület fenntartása hosszú távon
megtakarítást jelentsen az önkormányzatnak – hangsúlyozta a kerület önkormányzati képviselője. Bíró Csaba elmondta:
megnézték, melyek azok az épületek,
amelyek felújításra szorulnak, milyen funkciót töltöttek be, mire lehetnének esetleg
alkalmasak. Egy ilyen döntésnél mindig
megvizsgálják azt is, hogy megközelíthetőség szempontjából milyen az épület.
A Bartók Béla út 12. ideális hely, hiszen
közel vannak a buszmegállók, közel van
a belváros, ezért esett a választás ennek
az ingatlannak a fejlesztésére is. Az önkormányzati képviselő hozzátette: fontos
szempont volt az is, hogy a pszichológiai
tanácsadóban dolgozó szakembereknek
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Tovább folytatódnak a kiviteli munkák
a Lencsési úton és a Magyar utcában
A projekt keretében korszerűsíteni és
megvalósítani kívánt kerékpárforgalmi
létesítmények Békéscsaba és térsége
kerékpárforgalmi hálózatának fontos elemei. Kapcsolatot létesítenek a városközpont és Fényes városrész között, áthaladva a város legnagyobb lakótelepén, a
József Attila-lakótelepen. A megvalósítás
alatt álló projekt elemei: a meglévő Dózsa
György úti – Corvin utcai – Lencsési úti
kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése, új kerékpárforgalmi létesítmény
megvalósítása a Lencsési út – Magyar
utca útvonalon.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a kerékpárforgalmi útvonal
kialakítását és korszerűsítését a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont
és Fényes városrész között” című, TOP6.4.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú
projekt keretében 365 millió forintos vissza
nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás segítségével
elsődlegesen a gyalogos és kerékpáros
infrastruktúra fejlesztését, valamint a közlekedésbiztonság növelését, akadálymentesítést tűzte ki célul.
A kivitelezőnek (Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető, Forgút Bt.
konzorciumi tag) a kerékpárforgalmi létesítmények kialakítását és a korszerűsítéseket 2019. szeptember 30-áig kell befejezniük.
A munkálatok idejére a Swietelsky
Magyarország Kft. közterület-használa-

ti engedélyt kapott anyagtárolás céljából
Békéscsabán a Lencsési útról nyíló gát
utáni kutyakiképzőhöz vezető földutas útszakasznál (0170/4 hrsz.) és a Lencsési út
Fenyves Hotel bekötőút csatlakozásánál
lévő parkolóban.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a tárolóhelyre kizárólag csak a kivitelező szállíthatja a fejlesztés megvalósításához szükséges ömlesztett építési anyagot, azok tárolása céljából. A terület nem
használható illegális szemétlerakó helyszínként, nem szállítható és helyezhető el
törmelék, hulladék és szemét.
A lakosok türelmét és megértését köszönjük.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon:
+36/66/241-791
E-mail:
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

"Helyi foglalkoztatási együttműködések
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében

Paktum-fórumot tartottak a Csabagyöngyében

megfelelő munkakörülményeket tudjon a
város biztosítani.
Varga Éva, a pszichológiai tanácsadó és
mentálhigiénés gondozó vezető pszichológusa örömét fejezte ki, hogy nemsokára európai színvonalú körülmények között láthatják el
azokat a feladatokat, amelyet az egészségbiztosítási pénztár révén, a város támogatásával működtetnek, jelen pillanatban heti 90
órában. Varga Éva elmondta, hogy a gyermek- és felnőtt pszichiátriai és pszichológiai
szakrendelések mellett csoportos terápiára
és az önkéntes segítők továbbképzésére is
lehetőség lesz a jelenleginél háromszor nagyobb és korszerűbb helyen.
K. A.

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum és a Békés Megyei Önkormányzat Foglalkoztatási Paktuma közös fórumot tartott a Csabagyöngye
Kulturális Központban. A rendezvényen a megyei vállalkozók és munkaadók a foglalkoztatásról kaphattak
részletes információkat az előadásokon keresztül.
A rendezvényen elsőként Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket, aki beszámolt a Békés megyei
munkanélküliségi ráta legfrissebb adatairól.
A Paktum Partnerségi Rendezvény
egyik kiemelt előadása a munkaviszony
létesítéséről szólt. Dr. Szatmári Csaba
társasági szakjogász a jelenlévőket arról
tájékoztatta, hogy a munkáltatónak mire
érdemes odafigyelnie a munkaszerződés
megkötésekor.
A rendezvényen Baráth Ottó, a Békés
Takarékszövetkezet vállalati és KKV értékesítési igazgatója kifejtette, hogy a cégükön keresztül miként és hogyan tudják
előremozdítani a munkaerőpiac helyzetét
a térségben.
Az adatvédelmi szabályokat illetően
több változás is történt. Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász prezentációjában ezekre a módosításokra hívta fel
a munkáltatók figyelmét.
TOP-6.8.2.-15-2016-00001

A szakemberek szerint a munkáltatók
többsége jogkövető, arra törekednek,
hogy betartsák a rájuk vonatkozó kötelezettségeket.
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum célja, hogy segítse a munkaerőpiac fellendülését, mind munkáltatói,
mind pedig munkavállalói szempontból.
– A projekt 5 évet ölel fel. Az a célja, hogy minél többen jussanak munkához. Ez egy rendkívül keresletorientált
projekt. Nagyon fontos, hogy a vállalkozók, munkaadók megfelelő képzettségű,
szakértelemmel rendelkező munkaerőhöz jussanak, továbbá az is nagyon fontos, hogy a munkavállalók is el tudjanak
helyezkedni – hangsúlyozta a projekt
kapcsán Várfi András, a Békés Megyei
Önkormányzat társadalmi megbízatású
alelnöke.
A paktum 2020-ig még számos képzéssel, előadással és akciótervvel járul
hozzá a térség munkaerőpiacának fellendítéséhez.
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A jövő év is a családokról szól
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Az akcióterv első pontja a babaváró támogatás. A
családalapítással foglalkozó
békéscsabaiaknak mit kell
erről tudniuk?
– Ez egy olyan lehetőség, amilyenhez hasonló
még soha nem volt itthon,
sőt, mondhatom, hogy ilyen
nemzetközi szinten sem létezik. A babaváró támogatás
fontos anyagi mozgásteret
ad a családalapítás előtt
álló, a közös életüket kezdő vagy további gyermeket
vállalni szándékozó fiataloknak.
A babaváró támogatás 10
millió forintos kamatmentes
kölcsönként indul, de ha a

gyermekek a tervezettnek
megfelelően megszületnek,
akkor akár teljes egészében
támogatássá is válhat. Ez
azt jelenti, hogy ezt a szabadon felhasználható 10 millió
forintos összeget nem kell
visszafizetni.
– A rendkívül népszerű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is
érinti az akcióterv?
– Igen. Hiszen látjuk,
hogy amennyiben a használt lakáshoz felvett CSOK –
tehát a vissza nem fizetendő
támogatás – mellé egy kedvezményes kölcsönt is kapnak az érintettek, akkor még
többen tudnak saját tulajdonú otthonhoz jutni. Ezért terjesztjük ki a kedvezményes,

garantáltan 3 százalék alatti
kamatozású CSOK-kölcsön
lehetőségét a használt ingatlanok vásárlásához is.
–
A
felvett
hitelek
törlesztőrészletei is megnehezítik a családok életét.
Az érintettek ezen a téren is
számíthatnak segítségre?
– Gondolunk azokra is,
akiknek a gyermeknevelés
mellett jelzáloghiteleket kell
törleszteniük. Ők, ha újabb
gyermeket vállalnak, akkor
csökkentjük a fennálló jelzáloghitelük összegét.
Ha egy második gyermek
érkezik a családba, akkor
július 1-jétől, a gyermekek
után már a várandósság
harmadik hónapjának lejárta
után igényelhetik a fiatalok a

Továbbá januárban kerül bevezetésre a nagyszülői gyed lehetősége, mely reménye"
ink szerint szintén komoly segítséget nyújt majd a családoknak"

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Kitüntetésben részesült dr. Rákóczi Attila
és Mayerhoffer Miklós
A Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta Benkő Tibor
honvédelmi
miniszter
dr. Rákóczi Attila önkéntes
műveleti tartalékos ezredesnek, a Békés Megyei
Kormányhivatal
főigazgatójának és Mayerhoffer
Miklósnak, a Békés Megyei
Károlyi-huszár és Honvéd
Hagyományőrző Kulturális
Egyesület elnökének.
A kitüntetéseket hétfőn a
Honvédelem Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen a Stefánia palotában nyújtotta át Szabó István
honvédelmi államtitkár.
Dr. Rákóczi Attila a Békés
Megyei Kormányhivatal főigazgatójaként segíti a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) Békés megyei
és békéscsabai szervezetének munkáját. Tevékenyen
részt vesz az általános és
középiskolák részére meghirdetett honvédelmi vetélkedők
szervezésében, társadalmi
elismertségével népszerűsíti a Matasz rendezvényeit.
Meghatározó szerepe van a
Békés Megyei Védelmi Bizottság megszervezésében,
felkészítésében.
Jelentős
segítséget nyújt az önkéntes

Dr. Rákóczi Attila

Mayerhoffer Miklós

műveleti tartalékosok toborzásában, példát mutatva
maga is jelentkezett tartalékos katonának. Dr. Rákóczi
Attila önkéntes műveleti tartalékos ezredesként segíti a
Békés Megyei Védelmi Bizottság munkáját is.
Az alapos történelmi
felszerelés és egyenruházati kutatómunkát követően, 2010 novemberében
Mayerhoffer Miklós kezdeményezésére alakult meg
Békéscsabán a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző Kulturális Egyesület. A 2013 óta
közhasznú civil szervezetként működő egyesület aktív tagja a Magyar Huszár
és Katonai Hagyományőrző
Szövetségnek.

A Mayerhoffer Miklós elnökletével működő egyesület
kiemelt célja a katonai erények, az 1848/49-es huszár
és honvéd hagyományok
megtartása, a nemzeti kultúra megőrzése és a történelmi
tradíciók ápolása. Megjelenésükkel, felszerelésükkel,
alaki és lőgyakorlataikkal autentikus módon, adaptációikkal pedig hűen követve adják
elő az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ismertebb csatajeleneteit. Hagyományteremtő szándékkal
tavaly első ízben rendezték
meg a gerlai Wenckheimkastélyparkban az I. Katonai
Hagyományőrző Fesztivált,
melynek sikerén felbuzdulva már az idei rendezvényt
szervezik.

fennálló jelzáloghitel 1 millió
forintjának elengedését. Bővítjük a harmadik gyermek
érkezésekor leírható összeget is. Ez annyit jelent, hogy
ha jön a harmadik gyermek
a családba, akkor 4 millió forinttal csökkenthetik a fennálló jelzáloghitel összegét.
Ha mondjuk, egy egygyermekes család még tervez
további két gyermeket, akkor számíthatnak arra, hogy
5 millió forinttal kevesebbet
kell majd visszafizetniük a
fennálló hiteleikből, és ez
természetesen a CSOKkölcsönre is vonatkozik. Ha
kétgyermekes a család, akkor is számíthatnak arra,
hogy további egy gyermek
érkezésekor 4 millió forinttal kevesebbet kell törleszteniük, akik pedig további
gyermekáldást terveznek,
azoknak babánként 1-1 millió forinttal csökkentjük a
fennálló jelzáloghitelüket.
– A nagycsaládosoknál
sok esetben a közlekedés
is nehézséget okoz. Ezen a
téren is kínál megoldást az
akcióterv?
– Aki próbált már három
gyerekülést beszuszakolni a
kocsi hátsó ülésére, pontosan tudja, hogy bizony nagy
segítség, ha nem ötszemélyes, hanem hétszemélyes
autó áll a család rendelkezésére. Ehhez kapnak segítséget, akár vásárláshoz, akár
zárt végű lízinghez a szülők

A babaváró támogatás 10 millió forintos kamatmentes
"
kölcsönként indul, de ha a gyermekek a tervezettnek
megfelelően megszületnek, akkor akár teljes egészében
támogatássá is válhat"
július 1-jétől. A legalább 3
gyermeket nevelők 2,5 millió
forint autóvásárlási támogatást kapnak az új, legalább
7 személyes autó vásárlása
esetén.
– Július elseje után a későbbiekben is számíthatnak
kedvezményekre a családok?
–
Olyannyira,
hogy
a
családvédelmi
akcióterv két pontja 2020. január 1-jével indul. Ettől
az időponttól kezdődően
személyijövedelemadó mentességben részesülnek
azok a nők, akik életük során négy gyermeknek adtak
életet. Továbbá januárban
kerül bevezetésre a nagyszülői gyed lehetősége,

mely reményeink szerint
szintén komoly segítséget
nyújt majd a családoknak.
– Gyakran éri kritika a
családokra vonatkozó kedvező intézkedéseket azért,
mert nem gondolnak az egyszülős családokra.
– A kritika most nem állja meg a helyét, ugyanis a
családvédelmi
akcióterv
számos eleme elérhető az
egyszülős családok számára is, így ők is igényelhetik
július elsejétől a használt
lakásokra felvehető CSOKkölcsönt és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, valamint januártól
igénybe vehetik a nagyszülői gyedet is.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Bírósági ülnökök vették át megbízólevelüket
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adta át
az áprilisi testületi ülésen
megválasztott 21 bírósági
ülnöknek a megbízólevelet, így mostantól ők négy
évig nem hivatásos bírákként vehetnek részt az ítélkezésben.
Magyarország Alaptörvényének értelmében a törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az
ítélkezésben. A törvényszék
valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróság ülnökeit
a megyei és a megyei jogú
városi képviselő-testület, valamint a területi nemzetiségi
önkormányzatok képviselőtestületei választják meg.
– Az április 10-ei közgyűlésen született meg a döntés az ülnökök személyéről.
Közel annyi jelölés érkezett,
mint ahány főt delegálni tudtunk – tudatta Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
Az Országos Bírósági
Hivatal 21 főben határozta
meg a Békés Megyei Közgyűlés által megválasztandó
ülnökök számát, ebből 1 főt
törvényszéki ülnöknek, 16 főt
közigazgatási és munkaügyi
ülnöknek, 4 főt pedagógus

ülnöknek jelölt meg. Megbízatásuk négy évre szól.
– A bírák jogállásáról
szóló törvény alapján az ülnököknek ugyanolyan joguk
van, mint a bírónak, részt
vesznek az ülésen, befolyásolni tudják a bírót a döntés
meghozatalában. Az ülnökök
függetlenek, nem befolyásolhatók és utasítás sem adható nekik. Élettapasztalatuk
sokat jelent egy-egy döntés
meghozatalában, segítséget
nyújtanak a bírónak, közreműködésükkel átláthatóbbá
válik az igazságszolgáltatás
– közölte dr. Csepregi-Matus
Éva Márta, a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese.
Ülnöknek az a 30. évét
betöltött magyar állampolgár
választható meg, aki nem áll

cselekvőképességet érintő
gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt,
büntetlen előéletű és nem áll
közügyektől eltiltás hatálya
alatt sem.
A megbízóleveleket és az
esküokmányt a megyeháza
nagytermében az eskütétel
után vették át az ülnökök
Zalai Mihálytól, a megyei önkormányzat közgyűlésének
elnökétől.
–
Sok
bölcsességet,
egészséget, nem kevesebb
sikert kívánok jövőbeni munkájukhoz. Köszönöm azt a
megnyilvánulást, azt a közösségi feladatvállalást, ami
manapság nem gyakran tapasztalható, de amit Önök
önként vállalnak – zárta szavait Zalai Mihály.
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Ismét sikeresen zárult a szupermaraton
Vasárnap, román idő szerint 10 órakor indult vissza a mezőny
Magyarországra. A férfi kerékpáros mezőnyből egy nagyobb
csoport ért be először néhány perccel délután fél 4 előtt a Szent
István téren felállított célba. Az egyéni kerékpártúra kategóriában három romániai versenyző végzett az összesített eredmények alapján a dobogón. Mattia Vaccari az egész verseny alatt
kiegyensúlyozott teljesítménnyel 5 óra 5 perc 25 másodperc
alatt kerekezte le a 200 kilométeres távot, 10 másodperccel
megelőzve a második helyezett Saveliu Florin Gabrielt, és több
mint 3 perccel a harmadik Pola Patrikot.
A hölgyeknél is román versenyző állhatott a dobogó első fokára: Petrus Larisa 5 óra 27 perc 14 másodperccel, őt két magyar színekben induló kerékpáros, Bereczki-Lázár Anita, majd
Buvár Eszter követte.
A női kerékpáros mezőnyből kitűnik az idén 80 éves Márta
Györgyné Gizike néni, aki negyedik alkalommal teljesítette az
embert próbáló távot.
– A két unokám és a lányom indult először. Úgy gondoltam,
hogy ha ők kibírják hét-nyolc évesen, akkor én is kibírom, így neveztem. Most voltam negyedjére a versenyen. 2018-ban voltunk
rekorderek a családdal, mert hatan indultunk, összesen 200
évesek voltunk és 200 kilométert tekertünk le. Ha az egészségem engedi, akkor jövőre is jövök, mert nagyon élvezem –
mondta el Márta Györgyné, aki hozzátette: tartani szeretné a
hagyományt, hogy jövőre is az első sorból rajtol.
Tandem kerékpár kategóriában a Voda Alexandru és Nistor
Stefan-Cristian román férfi páros nyerte az összetettet 5 óra 36
perc 37 másodperces eredménnyel. A második az aradi Veres-

Schmidt Norbert extrém
vállalása
Schmidt Norbert triatlonista
komoly vállalást tett: 2019ben 19 megyében 19
ironman távot fog teljesíteni.
A sportoló a Magyarország
összes megyéjét érintő kihívást, a 19 napos táv teljesítését május 23-án Békéscsabán kezdte meg, mely
alatt összesen 72 kilométert
úszik, 3420 kilométert kerékpározik és több mint 800 kilométert fut. A korábban biciklifutárként dolgozó sportoló 2010 óta rendszeresen indul triatlonversenyeken a világ számos pontján. 2015-ben kezdte el
az extrém irányzat nemzetközi sorozatát az allXtri-t.

Együtt sportoltak
Jaminában

A „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén”
című projekt révén az Erzsébethelyi Általános Iskolában szervezte meg a „Légy Aktív! – Sportnap az akcióterületen” elnevezésű rendezvényt a Körösvidék Alapítvány. A program kiemelt
figyelmet fordított az egészségmegőrzésre és az egészséges
életmód kialakítására, a szemléletformálásra, valamint hangsúlyt fektetett a célcsoport testi-lelki-szellemi állapotának,
egészségvédelmének és egészségfejlesztésének javítására.

Fotók: Varga Diána

Június első napján rajtolt el a 22. Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Szupermaraton, idén több mint ezerkétszázan
indultak neki a 2 napos, összesen 200 kilométeres táv teljesítésének.

Veres vegyes páros lett, míg a harmadikként a nagyszalontai
Kovacs-Kovacs vegyes páros érkezett tandem kerékpáron a
célba. A Kovács Sándor és Kovács Beáta Anikó összeállítás
már ötödik éve teljesíti ebben a formában a Szupermaratont.
– Nagyon nehéz volt az idei verseny, mert Aradról defekttel
indultunk el, így gyakorlatilag az utolsó helyről kezdtük a mai
napot, de a kötelező pihenő után nagyon jól sikerült a rajtunk
és a második bollyal beértünk a célba, így összetettben is feljutottunk a dobogóra. Felülmúltuk önmagunkat – fogalmazott
Kovács Sándor.
Az egyéni görkori-túrát a férfiaknál Mihut Florian nyerte 6 óra
12 perces eredménnyel, ebben a kategóriában román dobogó
született, ugyanis a második Bartok Andreas Johan, a harmadik
pedig Kozma Ernő lett. A hölgyeknél viszont magyar hármas végzett ez élen, az első helyet dr. Pribojszky Luca szerezte meg, akit
Kovács Veronika és Stefkovicsné Márta Andrea Gizella követett.
A legjobb összetett időt az ötfős férfi váltók közül a Skoda
Automobil Körös Békéscsaba csapata érte el. A Gregor László,
Tábor Miklós, dr. Kovács Mihály, Diószegi Dávid és Varga István
összeállítású váltó 12 óra 53 perc 25 másodperc alatt teljesítette
a távot.

– Negyedik alkalommal tudtuk a Skoda színeiben megnyerni a versenyt, nagyon hasonló csapatösszetételben. Nagyon
örülünk neki, hogy meg tudtuk védeni a címünket. Mindenki
nagyon jó teljesítményt nyújtott magához képest, ennek köszönhető, hogy meg tudtuk nyerni a versenyt. Idén a körülmények lehettek volna jobbak is, de éltünk már meg ennél
rosszabbat is. Június elején már nagyon meleg van egy ilyen
hosszú távú versenyhez. Sajnos Aradon az éjszaka és reggel
is nagyon nagy eső volt, így nagyon fülledt volt a levegő, de
azért ki lehetett bírni – foglalta össze a versenyt Gregor László
hosszútávfutó.
A hölgyeknél a Váczi Lili, Kovács Barbara, Bogdánffy Ágnes,
Szabó Krisztina és Mihály Réka összeállítású KCKM – KOPP
Békéscsabai AC AU TOHETER elnevezésű váltó lett az első 16
óra 31 perc 3 másodperces eredménnyel.
A férfi kettes váltó kategóriában elsőként, 17 óra 38 perc 28
másodperc alatt a Serák László és Gera Imre alkotta FEK Étterem csapat győzött.
A férfi egyéni kategóriában Csécsei Zoltán nyerte meg a versenyt, aki 16 óra 56 perc 55 másodperc alatt futotta le a 200
kilométert.
– Most voltam először ezen a versenyen. Elég kegyetlen,
hogy szombaton és vasárnap is 100 kilométert kell teljesíteni, de
nagyon nagy élmény volt. Az utolsó 10 kilométeren az összes
autóból dudáltak és szurkoltak, ez segített át a holtponton. Nagyon élveztem. Három héttel az Ultrabalaton után – ami egy 220
kilométeres verseny a Balaton körül, ahol negyedik lettem 22
órával – szerintem jól sikerült – mondta a célban Csécsei Zoltán.
A szigethalmi ultrafutót a békéscsabai Tóth László követte 19
óra 28 perc 8 másodperces idővel. A hölgyeknél Makainé Szabó Csilla volt összetettben a leggyorsabb, aki 20 óra 8 perc 21
másodperc alatt teljesítette a távot.
Z. E., D. Zs.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Békéscsaba, Ipari úton található, 6185/7 helyrajzi számon nyil-

A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott

Területe: 8408 m2

Területe: 2067 m2

vántartott kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 42 926 000 Ft, azaz bruttó negyvenkettőmillió-kilencszázhuszonhatezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően az ár tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az árverés ideje: 2019. június 25. 9.30 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.
bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

Á R V E R É S

gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan

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

Az árverés ideje: 2019. augusztus 29. 10 00

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.
bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3870.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Békéscsaba, Fényesi utca 144. szám alatt található, 13005
helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. Területe: 1326 m2
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 900 000 Ft, azaz egymillió kilencszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2019. július 4. 10.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.
bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Az ingatlan előre egyeztetett
időpontban megtekinthető. Telefonszám: 66/523-800/3870.

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban
található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 6 600 000 Ft, azaz bruttó hatmillió-hatszázezer forint (nettó 5 196 850 Ft), a hatályos áfatörvénynek
megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. július 9. 9.30 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.
bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési
útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800.

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Méltó környezetben a hagyaték:

Nyári táborok

Jankay- és Tevan- kiállítás a múzeumban

behir.hu/nyaritabor

Keres, de nem talál?
Nincs ötlete, de megnézné
a kínálatot? Esetleg tudja
már, mit szeretne, de még
nem találta meg a kapcsolatot a szervezővel?
A behir.hu Önnek is segít
abban, hogy megtalálja
gyermeke számára 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 bőven, bár ahhoz,
hogy meg is találjuk azokat, nem árt némi türelem és kitartás.
A behir.hu éppen ezt a folyamatot szeretné megkönnyíteni olvasóink számára, hogy könnyen, gördülékenyen találják meg
a legmegfelelőbb lehetőségeket.
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 értesüljenek azokról és
előre tervezhessenek. Az oldalon – amely elérhető a behir.
hu programajánlójának almenüjeként is – kulcsszavak beütésével és konkrét időpontokkal is rá lehet keresni egy-egy
programelemre. Az oldal folyamatosan frissül, ezért érdemes
többször is visszatérni és böngészni a kínálatban!
A táborok kínálatában megtalálható a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata által biztosított Nyári Napközis
Tábor, mely július 1. és augusztus 2. között a Békéscsabai
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában és az Erzsébethelyi Általános Iskolában várja a jelentkezőket.
Az étkezési térítési díj kapcsán a megfelelő igazolással –
mely tartalmazza a kedvezmény mértékét és jogcímét – az év
közben járó kedvezmények a táborokban is érvényesíthetők a
békéscsabai lakóhellyel rendelkező tanulók esetében.
Nemcsak a szülőkre, hanem a táborok szervezőire is gondoltunk, így azok, akik szeretnék megosztani programjaikat a
nagyközönséggel, egy egyszerű felület, a Táborjelentő segítségével adhatják közre az általuk meghirdetett lehetőségeket.
Megfelelő igazolással, mely tartalmazza a kedvezmény
mértékét és jogcímét, az év közben járó kedvezmények itt is
érvényesíthetők a békéscsabai lakóhellyel rendelkező tanulók esetében.

A Munkácsy Mihály Múzeum május 23-án nyitotta meg a
Történetek ceruzától ecsetig – Jankay Tibor művészete és
A Tevan nyomda és művészeti öröksége című új állandó
kiállításait.
A tárlat megnyitóján a vendégeket Tímár Ella, a Jankay Tibor
Művészeti Közalapítvány elnöke köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy a nézőközönség a múzeum bővítése és felújítása
miatt másfél évig nem láthatta Jankay Tibor alkotásait és gyűjteményét, de mostantól újra láthatóak a művek. A közalapítvány
elnöke megjegyezte, hogy bár Békéscsaba Munkácsy városa,
azonban Munkácsy Mihály életét és munkásságát több helyen
is nyomon követhetjük, ám Jankay Tiborét csak Békéscsabán,
abban a városban, amelyre műveit is hagyta.
Bellák Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze beszélt arról, hogy Jankay Tibor fiatal korában, az 1920-as,
30-as években fontos szerepet játszott az országos művészeti
életben. Tagja volt a Képzőművészek Új Társaságának, amely
az akkori legmodernebb alkotókat tömörítette. Mint mondta, talán azért kevésbé ismert itthon, mert 1948-ban elköltözött Amerikába és ott telepedett le. Bellák Gábor arra is kitért, hogy miként került a Jankay-hagyaték Békéscsabára.
A mostani kiállítást Ván Hajnalka rendezte, aki a múzeumban
a Jankay-hagyaték felelőse. Érdekes válogatást állított össze,
az azonos témakörök, motívumok szerint rendezte a kiállítást.
Jankay egész életében vissza-visszatért bizonyos motívumokhoz, sokszor ahhoz, amit még itt talált meg, Békéscsabán.

"

Történetek ceruzától ecsetig"

Pillanatkép a kiállítás megnyitójáról
Mondhatni: Jankay az élete végéig békéscsabai festő maradt, a
kiállítás pedig szépen mutatja meg, hogy az életműnek megvannak az örök témái.
– A kiállítás címe: Történetek ceruzától ecsetig. Blokkokat állítottam össze, amelyek egy grafikai munkával indulnak, majd
festészetbe torkollnak pár darabos egységekben. Jankay munkamódszerét szerettem volna bemutatni, azt, ahogyan viszonyult hosszú alkotói munkássága során a kezdeti vázlataihoz
– tudtuk meg Ván Hajnalkától.
Korábban a Kolozsváry–Tevan anyag is egy képző- és iparművészeti tárlat volt, most viszont – kiegészülve a Tevan Alapítvány adományával – már egy nyomdatörténeti, helytörténeti
kiállítás is. Az új állandó kiállítással egy időben egy kiadvány is
készült.
– Amióta a múzeumhoz kerültünk, Jankay–Kolozsváry–
Tevan Gyűjtemény néven emlegetnek minket. A múzeumon belül ez egy egységet képez. Az új állandó kiállításra elkészítettük
a kötetet, ami bemutatja ezt a három egységet. Tehát van egy
Jankay-, egy Tevan- és egy Kolozsváry-rész benne, azon belül
pedig kronológiában az alkotók, és kiemelve a csabai vonatkozások – jegyezte meg Ván Hajnalka.
Az ünnepségen részt vett Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány
elnöke, aki az Interaktív Tevan vándorkiállítást adományozta a
múzeumunknak.
A tárlatok hétfő kivételével naponta 10–18 óráig tekinthetők
meg a Munkácsy Mihály Múzeumban.
M. E., Gy. R.

Finisszázs a Munkácsyban – Elbúcsúzott a Warhol-kiállítás

Fotó: Tiit Tamme

A Munkácsy Mihály Múzeum történetének egyik
legizgalmasabb
tárlata
volt az Andy Warhol –
Ezüst úton a bölcsőtől
a …-ig című kiállítása.
Néhány hónapig a magyar képzőművészet fővárosává vált a békési
megyeszékhely. A múzeum kiváló munkatársai
május 25-én éjfélig tartó
nagyszabású finisszázs
megrendezésével
búcsúztatták a nagy sikerű
kiállítást.

Több mint tízezer látogatót vonzott az Andy Warhol kiállítás

A világhírű, 115 eredeti
Warhol-művet, köztük számos relikviát felvonultató
kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeum történetének egyik
legjelentősebb vállalkozása, amelynek bemutatása
idehaza és nemzetközi vi-

szonylatban egyaránt figyelemre méltó sajtóvisszhangot váltott ki.
A 2019. február 19-én
nyílt tárlatot 10 146 fő tekintette meg, ami óriási siker,
ugyanis időszaki kiállításra – eltekintve a korábban
bemutatott Munkácsy-tárlatoktól – még soha ilyen
sokan nem váltottak belépőjegyet a békéscsabai
múzeumban.
A zárórendezvény során
a vendégek az elsötétített
teremben zseblámpák fényénél tekinthették meg a
tárlatot a kiállítás társkurátora, Gyarmati Gabriella vezetésével.
Emellett
bepillantást
nyerhettek Andy Warhol
filmművészeti munkásságába. Zenei produkcióval lépett fel a DMDX vs. LOOPS

art punk jazz formáció Budapestről. Felolvasást hallhattak a művész élet- és
művészetfilozófiáját
fémjelző szellemes, frappáns,
ám néha kissé pimasz Andy
Warhol-idézetekből. A múzeumi szitanyomó műhely
Lonovics László képzőművész vezetésével várta az
érdeklődőket.
A rendezvény ideje alatt
került sor Virág Éva békéscsabai festőművész több
képből álló műtárgykollekciója ünnepélyes átadására is.
A felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat május 28-án
szállította vissza a múzeum
a kölcsönző intézménynek,
így azok visszakerültek a
mezőlaborci Andy Warhol
Modern Művészeti Múzeum
gyűjteményébe.
D. Zs.
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MESÉLŐ MÚZEUM
Trianonra emlékezve
Ki lehetne a kép főszereplője? Jézus, maga Jézus
Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály
Múzeum művészettörténésze a festőóriás históriáját ötven fejezetre bontva
járta körül munkatársaival. Ebből szemezgetünk.

A trianoni békeszerződés hatását bemutató képeslap
Az első világháborút a Párizs környéki békekötések rendszerében zárták le, ennek
részeként került sor a békekötésre a vesztes
Magyarország és a győztes antant országok
között. Köztudott, hogy az 1920. június 4-én,
Trianonban aláírt békeszerződés új határok
közé szorította az országot. A történelmi
Magyarország területének 2/3-át elvették,
mintegy 282 ezer km2 területből 93 ezer km2
maradt, 20,8 millió lakosból 7,6 millió maradt.
Békés vármegye, ami egykor az ország közepén helyezkedett el, most a keleti határ
szélére került. Az ország vezetői és lakosai
azonban nem tudtak ebbe beletörődni, és a

következő években az ország többször hangot adott revíziós terveinek. Számtalan plakát
készült, amelyek az országot ért gazdasági
hatásokra utalnak, többek között az ipari termelésre, széntermelésre, bortermelésre, az
állatállomány csökkenésére. Így az országnak új határok között, megváltozott gazdasági helyzethez alkalmazkodva kellett kilábalnia
a Nagy Háború okozta pusztítás után.
A trianoni békeszerződés napja, június
4-e pedig 2010 óta a nemzeti összetartozás
napja.
Szakál Veronika történész muzeológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Az 1870-es évek végén Munkácsy Mihály és
műkereskedője, Charles Sedelmeyer olyan
látványos és közérthető témát keres, amely
híven szolgálja a festő művészi hírnevének
öregbítését, valamint az egyébként is virágzó műkereskedelmi üzlet helyzetének még
további javulását. Az újabb nagy erőpróbára
készen álló Munkácsyval egyetértésben választja Sedelmeyer témaként „minden idők
legnagyobb vértanúját, Krisztust, az Istenembert”. Jézus személyében találva meg
egy nagy formátumú festészeti vállalkozás
hősét. 1880-ban dogozni kezd a Krisztus
Pilátus előtt című művén.
Munkácsy a Siralomház megfestésekor
kifejlesztett munkamódszert alkalmazta,
azaz a festményt fotótanulmányok segítségével készítette elő. A békéscsabai kiállításban szereplő első színvázlat a végleges
megoldás minden lényeges elemét tartalmazza, és nagyrészt megegyezik az élő
alakok felhasználásával készült tanulmányfotón már elképzelt kompozícióval.
„… Munkácsy is használta a fotótechnikát nagy élőképeinek a megkomponálása
közben, és műterme, az odahelyezett fantasztikus rekvizitumokkal, kitömött lovakkal,
kosztümökkel, bibliai reminiszcenciákkal,
vagy sátorral és erdőt imitáló növényi vegetációval olyan volt, mint egy kezdetleges
filmstúdió” – írta Perneczky Géza.
Munkácsy bibliai tárgyú kompozíciókban
korábban nem gondolkodik, így az első
Krisztus-kép előkészítése igen nagy koncentrációt és körültekintést kíván tőle. Jó
darabig csupán érleli az elképzelést, és a
művészettörténet hasonló tematikájú alkotásainak megismerésén fárad. A vallásos
pátosz megjelenítésének lehetőségeit szintén komolyan meg kell fontolnia. Előbbiek
mellett figyelemmel kíséri a keletkutatás és

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

Körösök Völgye
Látogatóközpont
TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben,
a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba belvárosából
indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb
családi rendezvények, pl. esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, állatokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal,
madarakkal, rovarokkal.
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.
A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő.

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001
kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

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. június 7-én, pénteken 18.00 órától Boda József jógaoktató,
zeneszerző tart MODERN ATLAS címmel meditációval egybekötött CDbemutatót. Házigazda: Bódia Miklósné kommunikációs tréner, life coach.
2019. június 8-án, szombaton 14.30 órától Renoirtól Klimten
és Modiglianin át napjainkig címmel Széles Eszter alkotásaiból nyílik
kiállítás a Lencsési Könyvtárban.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT BÉKÉSCSABÁN
2019. június 11. (kedd) 17.00 Nógrádi György előadása
Június 12. (szerda) 15.00 Ünnepélyes megnyitó a Főtéren
Június 12. (szerda) 17.00 Közönségtalálkozó Bauer Barbarával
Június 17. (hétfő) 17.00 Nagy Zopán író, költő estje.
Rendhagyó könyvbemutató (a Skizológiától – a Felhő regényig).
Moderátor: Ván Hajnalka művészettörténész.
Közreműködik: Baji Miklós Zoltán performance-művész.
Június 21. (péntek) 17.00 Könyvhétzáró irodalmi délután a Szlovák
Tájházban.
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: +36-66/530-201
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy amennyiben lomtalanítás
alkalmával régi képeslap, meghívó, kártyanaptár, fénykép, fotónegatív vagy
egyéb aprónyomtatvány kerül kezükbe, akkor gondoljanak könyvtárunkra.
Gyűjteményünkbe szívesen fogadunk korabeli aprónyomtatványokat,
az eddigi olvasói felajánlásokat pedig ezúton is köszönjük!
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

a régészet akkori eredményeit, amelyek segítik a környezet, az architektúra, a kellékek
és a viselet megválasztásában. Krisztusa
arcához azonban nem a hagyományos zsidó karaktert kívánja mintaként alkalmazni.
A végleges változat Krisztusa – Lipp Tamás érzelmi alapú megközelítése szerint
– „éteri tisztaságú, törékeny aszkéta”, akit
veszett kutyákként acsarkodó ellenségei
vesznek körül; az Istenember az emberevő
emberek között. Egy, az előbbivel ellentétes véleményt közöl Malonyay Dezső: „Ez
nem Krisztus, hanem egy anarchista, ki a
cárral dacol.” Csupán érdekességként közlöm Lyka Károly véleményét ugyanezen kép
ugyanezen Krisztus-figurájáról: „… ez a fehér ruhás alak nem Jézus, ez egy higgadt
keleti jogtudós, aki bízva készültségében,
várja, mikor jön az idő, hogy szép sorrendben megcáfolja az ellene emelt vádakat.
Arckifejezése a tudományban biztos ügyvédé, de nem Jézusé.”

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. június 13-án, csütörtökön 19 órától NÁRAY ERIKA +
TRIO. Tagok: Náray Erika – ének, Juhász Attila – zongora,
Frey György – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob.
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Jazz-csütörtök támogatója:
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. június 19-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi
Klubházban. Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: VAD BANDA
Sam Peckinpah filmje, 1969.
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.
VAKÁCIÓ A MESEHÁZBAN
Azok a csodálatos nyári táborok…
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje
alatt a szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó
gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas
diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva,
különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
2019. július 29. – augusztus 2. Azok a csodálatos színek…
2019. augusztus 5–9. Azok a csodálatos ízek…
2019. augusztus 12–16. Azok a csodálatos emberek…
Táboraink részvételi díja: 17 000 Ft/hét, ami tartalmazza
az étkezések és a foglalkozások összes költségét.
Testvéreknek kedvezményt adunk.
Jelentkezni lehet a Meseház telefonszámán: 66/326-370,
valamint a mesehaz@mesehaz.hu címen.
Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.
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Színes programok
a városi gyermeknapon

Tapasztalatcsere és szakmai nap –
Az én könyvtáram mintaprogram

Fotó: Incze László

Május
végén
szakmai
napot tartottak a Békés
Megyei Könyvtárban. Az
én könyvtáram új rendezvénysorozata a köznevelést támogató könyvtári
szolgáltatásokat és a fejlesztett mintaprogramokat
mutatja be a könyvtárosoknak.

Békéscsaba városa az idei esztendőben
is a programok széles kínálatával várta
a gyermekeket és családjaikat a gyermeknapon. A Csabagyöngye egész területe, a könyvtár, a múzeum, valamint a
kisliget is a felhőtlen játék színhelyévé
változott egy napra.
Az Aradi Vértanúk ligete is megtelt vasárnap, hiszen rengeteg játékkal és foglalkozással készültek a szervezők a gyerekeknek. A szabadban kockakirakó, színházi
előadás és kutyasimogató is a program része volt. A gyerekek körében a legnagyobb
sikert az ugrálóvár aratta, amelyből három
is várta a kicsiket. A klasszikus finomságok, a vattacukron és a popcornon kívül a
rendezvényen nagyon népszerű volt a hotdog is, melyet a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény díjmentesen biztosított a
gyerekeknek és szüleiknek.
– Nagyon sok programmal készültünk:
ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, arcfestéssel, koncertekkel – fellépett Évi Tündér
is. Ezenkívül rendőrségi KRESZ-park is
várta a gyerekeket. Meg lehetett nézni egy

mentő- és tűzoltóautót, és egy kincskeresős játékkal is készültünk – fogalmazott
Endreffy Petra, a Csabagyöngye Kulturális
Központ kulturális szervezője.
A programsorozatban a Békés Megyei
Könyvtár is részt vett. Az intézményben
többek között társasjátékok, robotos játékok és egy festőműhely várta az alkotó
kedvű gyerekeket.
– Azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik
a gyerekek az új játékainkat, mint például a
kockakirakót, amin a Munkácsy játszótér, a
Munkácsy múzeum, a könyvtár, a Csabagyöngye, a templomok és más helyi épület
szerepel. Ezzel most ismerkedhetnek meg
a gyerekek először. De mindenféle más
társasjátékra is van lehetőség, és hát természetesen kinyitottuk a digilabort is – ismertette Rakonczás Szilvia, az intézmény
igazgatója.
A Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház kézműves-foglalkozásokkal, interaktív játékkal,
előadással, régészeti homokozóval és történelmi fegyverek bemutatójával várta a
szépszámú vendégsereget.

A projektben rész tvevő
szakemberek előadásokkal,
valamint információ- és tapasztalatcserével készültek
a szakmai napra. A könyvtárosok többek közt beszámoltak arról, hogy milyen
tapasztalatokat
szereztek,
miután kipróbálták kollégáik
mintaprojektjeit.
A „Múzeumi és könyvtári
fejlesztések
mindenkinek”
című projektben pedagógusok és könyvtárosok készí-

tettek foglalkozásvázlatokat
és mintaprogramokat annak
érdekében, hogy segítsék a
könyvtári programokkal az
iskolai munkát.
A Csabai Mérleg érdeklődésére Rakonczás Szilvia,
a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója elmondta, hogy
az országos program célja,
hogy megújítsák a könyvtárakban folyó olyan tevékenységeket, amelyek az iskolai

munkát és a tanulást segítik.
Megyénként több – mások
által készített – mintaprogramot próbáltak ki. Reményeik szerint a könyvtár az
új módszereikkel segíti a
pedagógusokat és a gyerekeket is az iskolai munkában.
Továbbá bíznak benne, hogy
a projekt előrehaladtával az
új technikai eszközöket is
fel tudják használni a mintaprogramokhoz.

Egy élhetőbb jövőért –
rajzpályázat gyermekeknek
Második alkalommal hirdetett
rajzpályázatot általános iskolások részére a Békéscsabai
Városfejlesztési
Nonprofit
Kft. Az Egy élhetőbb jövőért"
"
című pályázatra két témában
nevezhettek a gyerekek.
A rajzpályázat díjazottjait
dr. Sódar Anita, a cég vezetője és Tóthné Svecz Valéria
ügyvezető köszöntötte. Sódar Anita örömét fejezte ki,
hogy egy ilyen rendkívül fontos téma sok gyermek fantáziáját megmozgatja és bízik
benne, hogy a gyermekeken
keresztül a város felnőtt lakosságának gondolkodására
és cselekedeteire is hatással
lesznek a pályázat üzenetei.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Június 14., péntek 17 óra – vendégünk SARUSI MIHÁLY József Attiladíjas író, Táncsics-díjas újságíró, aki a CORVINKA KÖNYVEK című
csabai sorozatában hetedikként megjelenő NYELVKIAKADÁSBAN
című művét mutatja be. A kötet az igénytelen anyanyelv használata
ellen emel szót, karcolatok formájában. Közreműködik Szabó István
tanár‒közíró. Moderátor Takács Péter, a közösségi ház vezetője. A
könyvbemutatót dedikálás követi.
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 használnak.
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.
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KITEKINTŐ
A tolerancia jegyében rendeztek egész napos programot Gyulán
Ötödik alkalommal rendezték meg a sérült fiatalok
megyei találkozóját Gyulán. A városi önkormányzat
a helyi civil szervezetekkel és egyesületekkel közösen hívta életre az eseményt, melynek legfőbb célja
az érzékenyítés, az elfogadás, valamint a tolerancia
erősítése volt a sérült fiatalok és egészséges társaik
között.

gyerekek közösen szórakozhattak. Vannak olyan fogyatékkal élők, akik évről évre visszatérnek az eseményre,
szeretik annak családias jellegét. A sérült fiatalok szerint
ezek a programok segítik a társadalmi elfogadásukat.
– Már egyre jobban elfogadják a sérült embereket, de
azért még vannak, akik nem igazán nyitnak felénk. Úgy
érzem kezdünk szépen beilleszkedni a világba – tájékoztatott Fülöp István, aki saját bőrén tapasztalja, milyen sérültként élni a világban.
Azok, akik mindennap a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, kiemelték, mennyi értékkel rendelkezik mindenki.
– A fogyatékkal élő emberek szerettették meg velem
önmagukat. Szeretem, hogy abszolút őszintén viselkednek minden élethelyzetben – árulta el Kovács Zoltán, a
Szivárvány Napközi Otthon vezetője.
A találkozó 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy minél
szorosabb legyen a kapcsolat az egészséges emberek és
a sérült fiatalok között. Az esemény azóta évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Papp Zsuzsanna, a
Hatodik érzék" a Fogyatékkal Élőkért Egyesület elnöke
"
megjegyezte, hogy amikor elkezdték, még csak kétszázháromszáz fővel indultak, most pedig összesen hatszázhétszáz ember vett részt a rendezvényen.
A megye számos településéről érkeztek vendégek a
találkozóra, többek közt Békéscsabáról, Dévaványáról,
Elekről és Békésről is. A programra óvodás és iskolás
gyerekek is eljöttek, ugyanis a szervezők szeretnék, ha

A szervezők számos programlehetőséggel készültek a
rendezvényre, ahol a sérült fiatalok és az egészséges

A sérült fiatalok és az egészséges gyerekek közösen
szórakozhattak a rendezvényen

Cél az érzékenyítés és az elfogadás
minél fiatalabb korban kialakulna az elfogadás a fogyatékkal élőkkel szemben.
– A Sérült Fiatalok V. Megyei Találkozójának célja
egyrészt, hogy a társadalom figyelmét felhívjuk a fiatal,
fogyatékkal élő emberek ügyére, az együttérzés és empátia fontosságára. Másrészről viszont egyéb módon is
szolgálja a fogyatékkal élőket a rendezvény – fogalmazott
Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.
Szabó Rita
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Békéscsabán a hősi temetőben
emlékeztek a magyar katonákra
A magyar hősök emléknapja alkalmából tartott megemlékezést
Békéscsaba
önkormányzata hétfőn a
Németh Lajos és a Lipták
András utca sarkán lévő
hősi temetőben. Az ünnepségen Vida András, a
Lencsési Általános Iskola
igazgatója emlékezett és
emlékeztetett a háborúkban harcoló és a hátországban maradt katonákra.
A Magyar Hősök Emlékünnepe 1917-ig vezethető vissza,
azonban az emlékünnepét
1945-től, a kommunista időszakban nem tartották meg.
A rendszerváltás után újra
lehetett ünnepelni az elesett
magyar katonákat.
Békéscsabán
1916-ban
döntöttek úgy, hogy az első
világháborús áldozatok emlékére hősi temetőt létesítenek.
Az 1918-ban felszentelt temetőkertet Bischotka János 101-

es főhadnagy terve alapján
építették.
A Békéscsabai megemlékezésen beszédet mondott
a Lencsési Általános Iskola
igazgatója. Vida András kiemelte: ma elsősorban azokra a katonákra emlékezünk,
akik a szabadságért, a nemzeti közösségekért életüket
áldozták, de hősök voltak
azok is, akik túlélték a háborút, majd becsülettel végigszenvedték a hadifogságot.
S emlékezünk azokra, akik

a hátországban teljesítettek
szolgálatot.
Vida András arról is beszélt: modern korunkban
sokan nem értik azt, aki szülőföldről, hősökről és helytállásról beszél. Nem éltük
"
meg személyesen a háború
borzalmait, mi magunk már
egy szabadabb világba születtünk. Tudni kell élni az
őseink által kivívott szabadsággal, mert a mi felelősségünk harcolni a hétköznapokban; amikor embert kell
gyógyítani, gyereket tanítani,
házat, hazát és jövőt építeni.
Olyan világot kell teremteni,
ahol nem a pénz és a vagyon a meghatározó érték,
ahol értelme és tartalma van
a tisztességnek" – hangsúlyozta Vida András.
A Lencsési Általános
Iskola igazgatója után az
intézmény diákjai ünnepi
műsorukkal emlékeztek a
hősökre.

Kiránduláson őseink nyomában
a mai Szlovákiában

Szlovákiában kutatták őseink nyomait az 1985-ben
alapított Békéscsabai Városvédő és Városszépítő
Egyesület tagjai. Az emlékezetes útról Bede Zsóka
készített beszámolót a Csabai Mérlegnek.
Összeszokott csapat a Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő
Egyesületé.
Somogyi Józsefné és Sárándi Zsófia irányításával
május 13-ától 17-éig nyitott
szemmel kutattuk őseink
szülőföldjét a Békéscsaba,
Komárom, Nyitra, Pöstyén,
Trencsén, Bajmóc útvonalon.
Negyven tapasztalt, világlátott ember, jókedvűek,
dalos lelkűek, információra vágyóak. Komárom után
Nyitrára, Szlovákia legősibb
formájú települése fejedelmi
székhelyének várába vona-

toztunk el a sziklás, mészköves dombon. Az idővel
szembe szállva haladtunk
Zahorán Hilda idegenvezetőnk tájékoztatása nyomán.
A Vág folyó gyönyörű völgyében buszozva megidéztük Csák Máté birodalmát,
a korábbi századok vitáit,
nagyjaink bölcsességét és
cselvetéseit.
Pöstyén gyógyvizeiről beszélgetve értünk Trencsénbe,
egyszerű, de tiszta, és finom
reggelivel, vacsorával szolgáló
panziónkba, a főhadiszállásra.
Sokan felmásztak a trencséni
várba. Megkoszorúztuk a Trencsénbe repülő Kvasz András
emléktábláját.
Lubickoltunk
Trencsénfürdő gyógyvizében.
Szeberényi
Gusztáv
Adolf 1816-ban született az
Adamovské Kochanovce nevű
evangélikus
kistelepülésen,
1853-ban került Békéscsabá-

ra, ahol esperes, majd bányakerületi püspök lett, leszármazottai ma is itt élnek. Szellemét
emléktábla is őrzi a jó állapotú
templomban, ahol koszorúztunk és négy csabai kórus
tagjai énekelték a nemzetek
között hidat építő régi evangélikus himnuszt. Puchovban
Tessedik Sámuel emléktáblája
előtt tisztelegtünk. (Helytörténeti érdekesség, hogy mind
Szeberényi, mind Tessedik Békéscsabán nyugszik.)
Utunk során láttunk ma is
működő
üvegmanufaktúrát,
élettel teli fafaragásos Betlehemet, bolgár festői motívumokat
őrző skanzen házikókat.
Hazafelé Bajmóc várát látogattuk meg, ahol színjátszó
fiatalok korhű ruhákban táncoltak, meséltek körülöttünk.
Szépen felújított, megbecsült
emlékeket találtunk.
Bede Zsóka

Jóga-világnap
„Ebben a rohanó világban a jóga lecsendesít, megnyugtat”
„Jógával tanítom a sejtjeimet mosolyogni, hogy
egészségesek legyenek.”
„Nekem a jóga igazi
énidő!” „Jógával tartom
karban magam, az unokák miatt is szeretnék fitt
maradni.” „Már nem fáj a
vállam, és olyan izmaimat
fedeztem fel, amelyekről
korábban azt sem tudtam,
hogy léteznek.” „Másképp
nézek a világra, és jobban tudok koncentrálni.”
„Ebben a rohanó világban a jóga lecsendesít,
megnyugtat”– olvasható
a kezdojoga.hu oldalon,
ahol az Ízisz Jóga Stúdió
vendégei mesélik el, mit
jelent számukra a jóga.
India
miniszterelnöke,
Narendra Damodardas Modi
2014-ben fogalmazta meg,
hogy korunk nagy kihívására
a megoldás az ember életmódjában, értékrendjében,
felfogásában
bekövetkező
változásban rejlik, a jóga
pedig éppen erről szól. Kezdeményezésére 2015. június
21-én tartották az első jógavilágnapot.
Az Ízisz Jóga Stúdió –
ahogy minden évben – idén
is tart nyílt napot a jóga világnapjához kapcsolódva: ezúttal június 21-, 22-, 23-án vehetnek részt a bejelentkezők
térítésmentesen a különböző
órákon, hogy saját bőrükön

tapasztalják meg a jóga pozitív hatásait.
Mint azt Lenkefi Mónika, a
stúdió alapítója és vezetője
elmondta, a jóga lényegében
nem más, mint szeretetteljes
kapcsolódás önmagunkkal,
sejtszinten.
– Akkor van az ember
önmagával egységben, harmóniában, ha nyugodt, kiegyensúlyozott, ha a béke,
a szeretet érzése hatja át,
ha képes a stresszes helyzeteket is nyugalommal,
kiegyensúlyozottsággal, pozitívan fogadni, a megoldásokat keresve. Ebben sokat
segít a fizikális gyakorlás. A
szőnyegre állva mondhatni,
a mindennapi élet stresszes
helyzeteit modellezzük: olyan
pózokba kényszerítjük a testünket, ami nem megszokott,
olyan dolgokat várunk el magunktól, amit egyébként a
mindennapokban nem. Feszegetjük a komfortzónán-

kat, és közben megfigyeljük,
milyen gondolatok, érzések
törnek elő. Egy külső megfigyelő elmével, mintegy hátralépve a történésekből. Ha
ezt valaki képes megtanulni
a jógaszőnyegen gyakorlás
közben, és át tudja ültetni
a mindennapokba, az sokkal jobban tudja kezelni a
stresszhelyzeteket.
Talán
még arra is ráébred, hogy
ami korábban óriási gondnak
tűnt, az valójában nem is akkora probléma – fogalmazott
Lenkefi Mónika, kiemelve,
hogy a jóga nemcsak mozgásforma, hanem egy teljes
holisztikus gyógyítási rendszer, ami a test, a lélek és
a szellem egységét foglalja
magában, ezeken a szinteken egyszerre, együttesen
dolgozik. Hogy miként, azt
személyesen akár a jóga-világnapi nyílt napon is ki lehet
próbálni.
Mikóczy Erika
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Jubileumot ünnepel a népzenei találkozó
Immáron
hagyománnyá
vált, hogy a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért civil szervezet tagjai minden év június elején
– és immáron ötödik éve –
megszervezik a Kárpát-medencei Magyar Népzenei
Találkozót Mezőmegyeren.
A sztár- és versengésmentes rendezvény minden évben tartogat valami újdonságot. Már a tavalyi évben
is kialakult a szervezőkben
az a gondolat, hogy nem a
produkciókra helyezik hangsúlyt, hanem a valódi találkozásokra, a jó hangulatra,
a népzene és néptánc szeretetére, az együttlét örömére. A napjainkra egyeduralkodóvá vált, fogyasztás- és
üzletcentrikus, szolgáltatás
és tömeg alapú formákhoz
képest a személyességre
és közösségre építő együtt"
levési" formák keresésével
próbálkoznak. A rendezvény
célul tűzte ki, hogy feléleszteni szándékozzák az általunk szervezett rendezvény
eredendően „Közösségi ünnep” tartalmát. „Közönség
helyett közösséget!” és az
önző ÉN-ből a több lehetősé-

get hordozó MI-felé kívánnak
fejlődni.
Ennek érdekében lépéseket tettek, együttműködéseket
kezdeményeztek
és számos közösséget, civil
szervezetet szólítottak meg,
melyek – a gondolatisággal
összhangban – csatlakoztak
a rendezvényhez.
Az együttműködés szép
példájaként említhetjük meg,
hogy a mezőmegyeri óvoda
kertje ismét nyitva lesz a találkozóra kilátogató gyermekek,
családok előtt. Itt, árnyas-hűs
környezetben a népzene szívet-lelket megindító hatása
mellett festésre invitálják a
kicsiket és nagyobbakat Baji
Miklós Zoltán képzőművész
irányításával, valamint a
FETA szervezet Zöld Sziget
és Hungarikumok játszóházával is várják a családokat.
A Népzenei Találkozó számos programot kínál. A népzenei koncertek közt megtalálhatjuk a Talléros Együttest,
amely második éve a találkozó házigazda bandája, a
Ludas Zenekart, a Meseházi
Családi Dalárdát, valamint a
külhoni magyarlakta területekről is érkeznek népzenészek, muzsikusok.

A szervezők ez évben
emlékműsort
szerveznek
Gombai Tamás együttműködésével a nemrég elhunyt
népzenész Barbócz Sándor
emlékére. 8-10 zenésztárs
és barát közreműködésével
közösen lépnek fel és adnak
koncertet és élmények, történetek kíséretében emlékeznek elhunyt zenésztársukra.
A szombat esti nagykoncert, Balogh Kálmán cimbalomvirtuóz és a Balogh Trió
fellépése ad igazi csemegét
a népzenét kedvelőknek.
A rendezvényt kísérő
programok közt a Kárpátmedencei Fazekas Találkozót említhetjük, amely negyedik éve a program szerves
része. A mezőmegyeri Kézműves Falu Egyesület saját
készítésű portékáit is láthatják, valamint ez évben is találkoznak a népi fotósok és
filmesek is.
Mindezek mellett természetesen három éjjel, három
nap tart majd a mulatság magyar népzenével, néptánccal,
kiállításokkal, előadásokkal,
táncházzal, játszóházzal és
vásárral 2019. július 7–9. között Mezőmegyeren, melyre
szeretettel várnak mindenkit!
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Egészséges versengés

Esküvő Pajta-módra

A békéscsabai Védőnői Szolgálat,
mint a Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum Drogprevenciós
munkacsoportja a Körösök Völgye Látogatóközpontban .rendezte
meg a „Szenvedélyünk az egészség” elnevezésű vetélkedőjét. A
játékos verseny célja, hogy minél
fiatalabb korban tudatosuljon a diákokban, mekkora jelentősége van a
prevenciónak és az egészségvédelemnek. A nyerteseknek dr. Fábián Ágnes tanácsnok gratulált és adta át a díjakat.
Az első vetélkedőt több mint 20 éve rendezték meg drogprevenciós céllal. Az elmúlt évtizedekben fiatalok százait sikerült bevonni a programba, ezáltal idejében felhívni a figyelmüket a
kábítószerek káros hatásaira.

EBBŐL NEM LESZ KIDOBOTT PALACK!
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SZIVÁRVÁNY AQUA

környezetbarát,
cserélhető ballonos
vizeit!
Már 990 Ft-tól
(52 Ft/liter)
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Kiszállítás
akár 0 Ft!

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

Az ember életének egyik legmeghatározóbb napja az esküvője, amikor összeköti
mindennapjait szíve választottjával. A házasságkötés számtalan feladatot ró az ifjú
párra, melyek közül a legnehezebb az ideális helyszín megtalálása. Ehhez a feladathoz kívánt segítséget nyújtani a Csabai
Rendezvényszervező Kft. május 24-én az
Esküvő Pajta-módra eseményen a Csabai
Rendezvénypajtában.
A Rendezvényszervező Kft. játékra hívta a
házasodni kívánó párokat, akik a legnagyobb
közösségi oldalon jelentkezhettek. Végezetül három pár került kiválasztásra, akik közül
a közönség szavazással döntötte el, hogy ki
lesz a győztes. A legtöbb szavazatot a Gábor
Beáta–Korcsog György páros szerezte, így ők
készülhettek a nagy napra. A játékban való

részvétellel az ifjú pár vállalta, hogy az esküvőjük és az azt követő hagyományos magyar
lakodalom nyilvános rendezvény lesz, melyen
bárki részt vehet, cserébe a ceremónia és a
vacsora összes költségét a szervezők állták.
Gutiné Adamik Szandra a Rendezvényszervező Kft. munkatársa elmondta: az esemény célja az volt, hogy az esküvői szolgáltatók élesben mutassák be portékáikat, így
közelebb kerülhetnek és megismerhetik őket
a leendő partnerek.
A Esküvő Pajta-módra rendezvény szervezői és az ifjú pár a társadalmi szerepvállalás
keretében a menyasszonytánc teljes bevételét
egy négyéves kisfiú speciális gyógykezelésére ajánlották fel.
A tervek szerint évente két Pajta Esküvőmódra rendezvényt kívánnak megrendezni a
Csabai Rendezvénypajtában.

Hirdessen
a Csabai Mérlegben!

SZÉPKORÚ
90

Apróhirdetéseit
a 7.Tv képújságában
is közzétesszük!
Urbán Istvánné (90)

AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Szomszédjogi viszonyok
Rovatunkban dr. Szatmári Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu), társasági szakjogász ad választ a mindennapokban előforduló kérdésekre.
Házam a telekhatáron áll. A
szomszéd az autójával így a
házam mellett jár be a portájára, és ott rendszeresen
felveri a sarat, ami borzasztó látványt is nyújt, emellett
bent már a vakolat is hull,
annyira felázott a fal. Felléphetek-e a szomszéd ellen,
hogy az ne sarazza be és
áztassa fel a falat?
A tulajdonos a saját telke
használata során is köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait
szükségtelenül zavarhat, vagy
amellyel jogaiknak gyakorlását
veszélyeztetheti.
A törvény a zavaró és veszélyeztető
magatartásokat
nem határozza meg, esettől
függően ilyen lehet a zajos tevékenység, az egészségtelen,
fertőző helyzet előidézése,
vagy más, a szomszéd érdekeit
indokolatlanul sértő használat.
A szomszédokat zavaró tevékenység csak akkor tiltott,

A PRÓHIRDE TÉ S
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.

ha a zavarás szükségtelenül
következik be.
A szükségtelen zavarás
fogalmát a törvény ugyancsak nem definiálja. A konkrét
jogvitában ezért a tulajdonos
és a szomszéd ellentétes érdekeinek mérlegelésével kell
megállapítani, hogy a zavarás
– például a fal besarazása szükséges-e, a behajtás elkerülhetetlen velejárója-e.
Ha károsodás veszélye
(vakolat lehullása) is fenyeget,
akkor a veszélyeztetett emiatt
is kérheti a bíróságtól, hogy a
szomszédot tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg
kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések
megtételére és akár – szükség
szerint - biztosíték adására.
Önök is feltehetik közérdeklődésre számot tartó kérdéseiket az info@bmc.media.hu címen. Kérjük, a levél tárgyához
írják oda: Az ügyvéd válaszol.

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.
OKTATÁS

Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést
vállalok. Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Tel.: 70/392-0459.
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, új ülőkés táska, retró stílusú, nem használt
diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABA ANNO

BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Ősvigasztalás: három előadás Erdélyben

Fél évszázados múltidéző utcaképek

Ferenc pápa május 31. és június 2. között
látogatott el Romániába, szentmisét celebrált Csíksomlyón, programjához több
színház is különböző előadással csatlakozott. Június 1-jén, 2-án és 3-án például Berecz András Kossuth-díjas mese- és
énekmondó idézte fel a Nemzeti Színház
tavalyi Csíksomlyói passió bemutatóját.
A Békéscsabai Jókai Színház produkciója Béres László rendezésében szintén
illeszkedett az emelkedett, a hit és az
összetartozás erejét hirdető programsorozathoz. A székelység egyik legnagyobb
és leghűségesebb írója, Tamási Áron
1924-ben, amerikai emigrációjában írta
meg drámáját egy kolozsvári pályázatra.
Az első világháborút követően műve a reményt és a túlélés esélyét fogalmazta meg
konkrét útmutató formájában: a világban
uralkodó zűrzavar és káosz ellen csakis
az ősi erkölcsi törvényekhez való visszatérés, az ember és a természet harmóniájának helyreállítása lehet a megoldás. A legnemesebb kulturális hagyományainkhoz
kell visszanyúlni, különben elvész és kihal
a nemzet; Tamási művével vigasztalni és
üzenni szeretett volna, kifejezve a szó és
az összetartozás erejébe vetett hitét.
A darab középpontjában két világ ös�szeütközése áll: az ősmagyarság és az átvett keresztény értékrend törvényeinek találkozása, és a negatív állapotból kivezető
megoldást, a tiszta erkölcsiséget szimbolizálja. Béres László rendező szerint az
ősmagyarság eredete, az őstudás megőr-

Fotó: A-TEAM

Tamási Áron Ősvigasztalás című színművét mutatta be a Békéscsabai Jókai
Színház Kézdivásárhelyen június 3-án
este, az előadás Ferenc pápa csíksomlyói látogatásához kapcsolódott.

Két
Jászai
Mari-díjas
színművész,
Kovács Frigyes (Csorja Ádám szerepében)
és Szélyes Imre (Csorja Ambrus)
zése, két világ ütközése áll a darab középpontjában: az ősmagyarságé és a gyártott
törvényeké. Minden választási helyzetben
a megmaradás a tét. Vissza a hagyományokhoz, az ősgyökerekhez, vagy haladni, beolvadni, feladni a hagyományokat?
Ezeket a kérdéseket feszegeti az előadás.
Ugyanakkor az életbe vetett hitről szól, és
szerephez jut benne a legendás székely
humor is.
Az Ősvigasztalás bemutatója 2017
szeptemberében volt Békéscsabán. A
főbb szerepekben akkor és Kézdivásárhelyen is Kovács Frigyest (Jászai Mari-díjas),
Csurulya Csongort, Szélyes Imrét (Jászai
Mari-díjas), Katkó Ferencet, Liszi Melindát, Gulyás Attilát láthatta a közönség.
Ugyanezzel a szereposztással Nagyszalontán június 24-én és Aradon június 25én tekinthető meg az előadás.
Niedzielsky Katalin

A
madártávlatú,
félszázada
készült
utcaképfotó visszaidézi az akkori Tanácsköztársaság úti rég letűnt látképet. Jobb felől a sarki Munkácsy utca épületét, amelyben akkor kozmetikai cikkeket árusítottak.
Az épületnek a főút felőli kis helyiségében
keleti édességeket és fagylaltot árult az ötvenes években a török Kadri nevű cukrász.
A képen jobbra a kistornyos sarki emeletes
épület 1886-ban Nádor szállónak épült.
A képen a főutca egymásba fonódó
házsora, benne üzletekkel, s a régi házak

cserepes háztetői láthatók. Távolabb magasba törnek a Szabadság téri új épületek.
A másik fotó a parkoló autókkal, közlekedő emberekkel eleven életkép. A beton
falrész a felépült Univerzálé. A hosszan
húzódó épület első mozink, az Apolló,
amely itt már Brigád néven még működött,
hogy aztán lelépjen a színről, hogy aztán
a későbbi generációk tudatában már nem
is létezett.
Gécs Béla

