
Az Ökotárs Alapítvány 
idén is meghirdette az or-
szágos Év Fája versenyt. 
Nem a legnagyobb vagy a 
legöregebb fát keresik, ha-
nem azt, amihez kapcso-
lódik egy történet, ami ta-
lálkozási pontot kínál vagy 
más fontos szerepet tölt be 
a körülötte élők minden-
napjaiban. A zsűri döntése 
alapján 14 fára lehet sza-
vazni, amelyek között ott 
van a Gerlai Wenckheim 
Társaság által nevezett 
gerlai nagy platán is. 

Jakab Zsuzsanna, a Gerlai 
Wenckheim Társaság elnöke 
elmondta, hogy az öreg pla-
tánhoz szinte minden gerlai 
kötődik valamiért. A gerlai 
kastélyt gróf Wenckheim Ká-
roly megbízásából Ybl Miklós 
tervezte, 6 év alatt, 1860-ra 
készült el. Ezután a park ki-
alakítása következett, ott ka-
pott helyet a platán is. Egy 
1905-ben a kastélyról készült 

képeslapon ez a fa már nagy 
lombkoronával látható.

Az utóbbi néhány évtized-
ben a park elvadult, látogat-
hatatlanná vált. 2015-ben egy 
civilekből összeverbuválódott 
kis csapat elkezdte megtisztí-
tani. 2016-ban az önkéntesek-
ből összeállt csoportból meg-
alakult a Gerlai Wenckheim 
Társaság, akik azóta is fenn-
tartják a parkot és oda a szer-
vezik rendezvényeiket.

Jakab Zsuzsanna megje-
gyezte: a nagy platán a terület 
magánkézbe kerülése előtt 
igazi találkozó- és gyülekező-
hely volt. Egykor verseny folyt 
a legjobb ülőhelyekért, ame-
lyek a fa gyökereinek kinövé-
sein voltak. A lányok és fiúk 
közötti csatákban fontos sze-
repe volt a terméseinek, me-
lyek bombaként funkcionáltak. 
Szépsége miatt pedig gyönyö-
rű, lepergő kérgét gyűjtötték.

A gerlai nagy platánra az 
evfaja.okotars.hu/dontosfak 
oldalon lehet szavazni.

Látványosan alakul az új vé-
dőnői centrum a Dedinszky 
utca 14. szám alatt. A beru-
házás keretében a mintegy 
140 négyzetméteres régi 
épületet teljes körűen fel-
újítják, illetve egy több mint 
220 négyzetméteres bővít-
ményt is építenek oda.

Az épületben több tanácsadói 
munkaszobát, a méhnyakrák 
szűrésére külön vizsgálóhe-
lyiséget és multifunkcionális 
termet is kialakítanak. Az 
épület energetikailag is kor-
szerű lesz, és akadálymente-
sítés is megvalósul a projekt 
keretében. 

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

A Csabai Mérleg következő száma augusztus 8-án jelenik meg
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FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Az Év Fája

Egy nagyon modern művészeti irányzat a múzeumban

Alakul az új védőnői centrum
A gerlai platánra is szavazhatunk A Dedinszky utcai épületet felújítják és jelentősen bővítik

A védőnői centrum épülete felső képünkön az udvar felől a bővítménnyel, alsó 
képünkön az utca felől a felújítás alatt álló, régi épülettel

Gyarmati Gabriella társkurátor, Löbl Krisztina kurátor, Ando György múzeumigazgató, 
Szarvas Péter polgármester és Fülöp Péter helyettes államtitkár a kiállítás megnyitóján 

Bauhaus Contemporary – Fotóművészeti reflexiók a Bauhausra és annak magyar szereplőire
Száz évvel ezelőtt szüle-
tett meg egy eszme, amely 
a későbbiek folyamán az 
egész világot megmoz-
gatta. Az ünneplésbe a 
Bauhaus Contemporary 
kiállítással Békéscsaba is 
bekapcsolódik – mondta 
Ando György igazgató a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban, a tárlat megnyitóján.

Idén ünnepeljük a százéves 
évfordulóját a Bauhaus is-
kola megalapításának. Az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkársága segítségé-
vel, a múzeum kiállításán a 
csabaiak is emlékezhetnek 
a jeles évfordulóra. Szarvas 
Péter polgármester beszélt 
arról is, hogy Békéscsabán a 
Csaba utca 3. és az András-
sy út 63. szám alatti épületek 
is Bauhaus stílusban épültek. 

1919-ben kezdődött meg 
az oktatás a weimari Bau-
hausban Walter Gropius 
vezetésével. Ahogy azt 
Gyarmati Gabriella művé-
szettörténész, a kiállítás 
társkurátora összegezte: az 
első világháború után bekö-
vetkezett változások az új 
technológiák alkalmazásával 
az ipari formatervezésre irá-
nyították a figyelmet. 

– A Bauhaus iskola meg-
teremtette a mindennapok 
világának modern és logikus 
művészetét. Már nem a felső 
tízezer volt a megcélzott kö-
zönségréteg, hanem a töme-
gek. A Bauhaus úgy indult, 
mint egy termékenyítő gon-
dolat, azonban céllá, majd 
eszmévé tudott válni. Kiváló 
művészek, remek elmék gon-
doskodtak arról, hogy be tudja 
teljesíteni a küldetését – fogal-
mazott Gyarmati Gabriella. 

Mint megjegyezte, Walter 
Gropius egy komplex rend-
szert oktatott, amelynek lé-
nyege új módszer és más 
magatartás kialakítása volt. 
Vállalkozását kiváló művész-
tanárok, olyan jeles magya-
rok is segítették, mint Moholy-
Nagy László, valamint Breuer 
Marcell, a tanítványok között 
pedig találunk egy Békés me-
gyei művészt is, az orosházi 
születésű Pap Gyulát. 

A Bauhaus Contemporary 
– Fotóművészeti reflexiók a 
Bauhausra és annak magyar 
szereplőire című kiállítás a 
Bauhaus által létrehozott új 
univerzum, vizuális és okta-
tási rendszer korunkra, pon-
tosabban a kortárs magyar 
fotográfiára gyakorolt hatását 
vizsgálja. A Bauhaus most 
egy kérdésfelvetés, amelyre 
15 magyar fotográfus ad XXI. 
századi választ.
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A városban élők közül né-
hány hónappal ezelőtt töb-
ben aláírást gyűjtöttek azért, 
hogy legyen Békéscsabán 
kutyafuttató, mások viszont 
nem értettek egyet ezzel. 
A közgyűlés is foglalkozott 
a kérdéssel, és a lakossági 
megkereséseket is figyelem-
be véve a Lencsési lakóte-
lepen, valamint az Erzsé-
bet-lakóparkkal szembeni 
területen kialakítandó kutya-
futtató létesítésére adott tu-
lajdonosi hozzájárulást. 

A Békéscsaba Vagyon-
kezelő Zrt. vezérigazgatója, 
Kozma János a lakossági 

fórumon megjegyezte, hogy 
az érvényben lévő szabályok 
szerint csak otthon lehetne a 
kutyákat szabadon engedni, 
közterületen pedig pórázon, 
szájkosárral kellene őket 
sétáltatni. Azért indult or-
szágos kezdeményezés a 
kutyafuttatók létesítésére, 
hogy négylábú kedvence-
ink ellenőrzött körülmények 
között mozoghassanak és 
játszhassanak egy számuk-
ra kijelölt helyen.

– A Lencsésin élők elle-
nezték, hogy a Fecskeház 
közelében legyen a kutyafut-
tató, mert ott a közelben sok 

gyermekes család és idős 
ember él. Ezután megvizs-
gáltuk a területet és igyekez-
tünk olyan helyet keresni, 
amely kellően távol van a 
házaktól. Ehhez még az új, 
modern technikát, a műhol-
das keresést is bevetettük. 
Így találtuk meg a helyet az 
Öntözött réten, a Szabó Pál 
tér mögötti területen – emel-
te ki Kozma János, hozzá-
téve, hogy ez a száz száza-
lékban pályázati forrásból 
támogatott beruházás az 
ősszel készülhet el.

Kozma János beszélt ar-
ról is, hogy Jaminában, az 
Erzsébet-lakóparkkal szem-
beni, jelenleg üres terüle-
ten, a repülőhíd lábától nem 
messze lenne a másik ku-
tyafuttató, kellő távolságban 
a házaktól. Ez ellen senki 
sem emelt kifogást. 

M. E., Sz. R.
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K A M A R A I  I N F Ó K

A családok támogatását 
szolgálja a csecsemőgon-
dozási díj, a gyermekgon-
dozási díj és a gyermek-
gondozást segítő ellátás 
is, melyek meghatározott 
esetben egyidejűleg is fo-
lyósíthatók.

A „gyed extra” körébe tar-
tozó kedvező lehetőség, 
hogy a szülő a különbö-
ző korú gyermekei jogán a 
csecsemőgondozási díjat, 
a gyermekgondozási díjat, 
a gyermekgondozást segítő 
ellátást, a gyermeknevelési 
támogatást akár egyidejűleg 
is igénybe veheti. Lényeges 
szabály azonban, hogy a 
különböző korú gyermekek 
után járó ellátások kizárólag 
az egyik szülő részére álla-
píthatók meg. Például ha az 
édesanya idősebb gyermeke 
után gyermekgondozási díj-
ban vagy gyermekgondozást 
segítő ellátásban részesül, 
újszülött gyermekére tekin-
tettel csecsemőgondozási 
díjra is jogosulttá válhat.

A gyed melletti korlátlan 
munkavállalással megnyílt 
a lehetőség arra, hogy az 
apák is gyermekgondozási 
díjat vegyenek igénybe úgy, 
hogy közben a munkavég-
zésük alapján munkabérben 

is részesülhetnek. Azokban 
a családokban tehát, ame-
lyekben az anya jövedelme 
alapján alacsonyabb összegű 
gyedre válna jogosulttá vagy 
egyáltalán nem szerezne 
jogosultságot, a magasabb 
összegű ellátás érdekében 
érdemes lehet az ellátást az 
apának igényelnie. 

A gyed összege főszabály 
szerint az átlagjövedelem 
70 százaléka, havonta ma-
ximum bruttó 208 600 forint, 
amely jóval kedvezőbb, mint a 
28 500 forint összegű  gyer-
mekgondozást segítő ellátás. 

A felsőfokú tanulmányokat 
végző és családalapításra 
vágyó fiatalok élethelyzeté-
nek könnyítése érdekében 

az elmúlt évben kedvező vál-
tozás történt az úgynevezett 
diplomás gyed esetében. Az 
ellátás a gyermek születé-
sének napjától – a gyermek 
1 éves kora helyett – már a 
gyermek 2 éves koráig kerül-
het megállapításra. Össze-
ge havonta 104 300 forint, 
a mesterképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben 
vagy doktori képzésben részt 
vevő hallgató esetén pedig 
136 500 forint.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Segítség a családoknak – a "gyed extra"
Határon átnyúló együttműködés

a foglalkoztatás terén

„ T B ”  S A R O K

Az iparkamara szervezésében projekt-
nyitó konferenciát tartottak július 5-én a 
megyei kormányhivatal nagytermében. A 
projekt célja az együttműködés fokozása a 
foglalkoztatás terén, a foglalkoztatásbarát 
növekedés támogatása.

Vezető kedvezményezett a “Don Orione” 
Alapítvány, Nagyvárad; résztvevő partne-
rek: Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, Békés Megyei Kormányhivatal, 
Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség, Békés Megyéért Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány.

A projektben a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elsősorban a pálya-
orientációra fókuszál. Számos diák tanul 
olyan gimnáziumban, amelynek az elvég-
zésével nem szerez szakmát, csak érettsé-
gi bizonyítványt kaphat. Közülük azonban 
csak kevesen tudnak továbbtanulni felső-
oktatásban (egyetemen, főiskolán). Azok a 
tanulók, akiknek a tanulmányi eredményei 
nem teszik lehetővé az egyetemi felvételit, 
szakma nélküli, potenciális munkanélkülivé 
válhatnak, vagy ha találnak is munkát, csak 
olyat tudnak elvállalni, amihez nem kell 
szakképesítés. Eközben a jelenlegi munka-
erő-piaci helyzetben (jelentős a munkaerő-

hiány) szakemberekre/szakmunkásokra 
van szükségük a cégeknek és a gazdaság-
nak. A BMKIK projektrészének célja, hogy 
megfelelő pályaorientációs tevékenysé-
gekkel a célcsoportot a – Magyarországon 
német mintára kialakított – duális szakkép-
zés felé terelje, valamint megismertesse az 
érintetteket az abban rejlő lehetőségekkel.

A célcsoportok elsősorban a gimnázi-
umban tanuló diákok, szülők, pedagógu-
sok és azok a vállalkozások, amelyek részt 
szeretnének vállalni a szakképzésben úgy, 
hogy tanulót fogadnak.

A projekt keretében mobil pályaorien-
tációs tanácsadó központot alakítanak 
ki, amellyel kitelepülve a megyei középis-
kolákhoz a BMKIK szakértői minden kö-
zépiskolás érdeklődő számára interaktív 
bemutatót tudnak tartani, vagy személyes 
pályaorientációs tanácsadást tudnak nyúj-
tani. A BMKIK pályaorientáció témában 
a megye több településén is konferenciát 
szervez.

A célcsoport igényeihez igazod-
va a pályaorientációhoz kapcsolódóan 
okostelefonos alkalmazás, valamint infor-
matív YouTube videók is készülnek majd, 
amelyek újabb csatornákat nyitnak a gya-
korlati információkhoz.

Folytatódik a munka a belvárost Fényessel összekötő 
kerékpárforgalmi útvonalon

Tovább folytatódnak a kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésére irányuló kivitelezési mun-
kák a Dózsa György úton, a Corvin utcában, a Lencsési út végén és a Magyar utcában.
A tanítási év befejezését követően a kivitelezési munkák a Lencsési úti ifjúsági tábor melletti és a Magyar 
utca lakott területi szakaszán túl újabb munkaterületekre terjedtek ki.

A Dózsa György út Kölcsey utca–Kastély utcai szakaszán, valamint a Corvin utca Bánát utcáig 
terjedő szakaszán 2019. június 17-én megkezdődtek a meglévő kerékpárút teljes átépítésével kapcso-
latos munkálatok. A kerékpárút átépítése mellett sor kerül a csapadékvíz-csatorna javítására, rácsos 
folyóka beépítésére.

A fejlesztéssel érintett útvonalon az előrehaladásnak megfelelően a kiviteli munkák befejezéséig 
szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra.

A Kölcsey utca–Bánát utca közötti szakaszon a gyalogosforgalom a páratlan számozású oldalról 
átirányításra kerül az utca páros számozású oldalára.

Az átépítésre kerülő nagy forgalmú kerékpárútnak ez a szakasza teljes lezárásra kerül és a 
kerékpárosforgalom ezen az útszakaszon is meg lesz tiltva! Az építés ideje alatt a kerékpárosforgalom 
javasolt útvonala a párhuzamos Felső-Körös sor, illetve a Kastély utca–Vajda utca útvonal.

 A közútnak a Lencsési lakótelepre vezető jobb oldali forgalmi sávja a munkavégzéshez igazodóan 
szakaszosan lezárásra kerül. A félpályás útlezárás esetén számítani kell időszakos jelzőőrös forga-
lomirányításra, illetve tartós félpályás korlátozás esetén váltakozó irányú jelzőlámpás szabályozásra a 
kétirányú váltakozó forgalom fenntartása érdekében.

A Lencsési úton a Diófás utcától a Mester utcáig, valamint az Ifjúsági tábor melletti szaka-
szon elkészült a kerékpárút aszfaltozása. A Mester utcától az Élővíz-csatorna hídjáig terjedő szaka-
szon elkészült a kerékpárút alapja és szegélye. Az elkövetkezendő időszakban a Magyar utca Borjúrét 
utcai csatlakozások közötti szakaszán a csapadékvíz-elvezető csatornák, a kerékpárút alapjának és 
szegélyének építésével, valamint a szükséges közműkiváltásokkal folytatódnak a kivitelezési munkák.

A kiviteli munkák befejezéseként kerül sor a fejlesztéssel érintett teljes kerékpáros útvonal közleke-
dési tábláinak és burkolati jeleinek egységes megújítására.

Az építéssel érintett szakaszokon a munkagépek jelenlétén kívül az építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-forgalom is megnövekedhet.

Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák 
utasításait, legyenek türelmesebbek.

A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról 
és folyamatosan biztosítani fogják az ingatlanok megközelíthetőségét.

A lakosok türelmét és megértését köszönjük.
 

A területeken dolgozó felelős kivitelező:      
Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető, 5600 Békéscsaba, Ipari út 44.
Forgút Bt. konzorciumi tag, 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10–12.

A beruházás a Széchenyi 2020 program-
ban, a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, 
korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont 
és Fényes városrész között” elnevezésű, TOP-
6.4.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú 
projekt keretében valósul meg.

 
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/66/241-791
E-mail:
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

Fórum a kutyafuttatókról
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2019. szeptember 7–8., 14–15.
Csabagyöngye Kulturális Központ, 
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.

Oktató: Domján Áron

Jegyértékesítés: helyben, a Központ jegypénztára; Nyitva: H–SZ: 8–20 óra között; Tel.: 06/66-449-222

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

AGYKONTROLL 
TANFOLYAM Béké scsabán
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Kutyafuttatót alakítanak ki a Lencsési lakótelepen, az 
Öntözött réten, a Szabó Pál tér mögötti területen és 
Jaminában, az Erzsébet-lakóparkkal szembeni üres ré-
szen – hangzott el a CsabaParkban megtartott lakossági 
fórumon július 9-én. A Lencsésin az eredeti tervek sze-
rint a Fecskeháztól 50 méterre helyezték volna el a futta-
tót, ám lakossági kezdeményezésre új helyszínt kerestek.



Az Országgyűlés július 12-én megszavazta Magyarország 
jövő évi központi költségvetését. Mint azt Varga Mihály 
pénzügyminiszter megjegyezte, a 2020-as büdzsé elfoga-
dása azt mutatja, hogy a képviselők többsége egyetért „a 
családok megerősítésére, az elért gazdasági eredmények 
megvédésére, az ország biztonságának fenntartására, va-
lamint az adócsökkentésre és béremelésre épülő gazda-
ságpolitika folytatásával”. Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő kiemelte, hogy a költségvetés középpontjában 
a gyermeket vállaló és nevelő családok állnak, a családok 
támogatása csaknem 2228 milliárd forintra nő, de a nyug-
díjakra és az egészségügyre is több jut majd. 

Herczeg Tamás elmondta, hogy a jövő évi költségvetésben 
az önkormányzatok nélküli, központi alrendszer kiadási fő-
összege 21 793 milliárd forint, bevételi főösszege 21 426 
milliárd forint, így a hiány 367 milliárd forintra tehető. 

– A jövő évi költségvetésben is megvannak a forrá-
sai a babaváró támogatásnak, a csok kedvezményes 
hitelnek, az otthonteremtési program elemeinek, és ren-
delkezésre áll a keret a gyermekes családok jelzálog-
hitelének átvállalására, a nagycsaládosok autóvásárlási 
programjára, a bölcsődefejlesztésekre, a négygyerme-
kes anyák személyi jövedelemadó-mentességére, illetve 
a nagyszülői gyed bevezetésére is – jegyezte meg Her-
czeg Tamás.

Az országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy a 
2020-as költségvetés 197 milliárd forint támogatást biz-
tosít a magyar családoknak. A babaváró programban 420 
milliárd forint szabadon felhasználható kamatmentes 
hitelhez juthatnak az igénylők. Jövőre a családok adó-
kedvezménye az első házasok kedvezményével együtt 
várhatóan 358 milliárd forint lesz, a lakástámogatások 
összege pedig megközelíti a 300 milliárd forintot. Tovább 
nő a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás mértéke 
is, 2020-ban ez már több mint 82 milliárd forint lesz. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy a 2020/2021-es tanévtől a 
tankönyvellátás teljesen ingyenes lesz, az erre fordított 
összeg mintegy 14 milliárd forintra emelkedik. 

– A jóléti kiadásokon belül a munkanélküliség keze-
lésére szolgáló pénzeszközök mértéke csökken, hiszen 
egyre kevesebb a munkanélküli. A nyugdíjakra ugyan-
akkor 136 milliárd forinttal jut több, mint ebben az esz-
tendőben. A büdzsé 2,8 százalékos inflációval számol, 
ennyivel emelkednek majd a nyugdíjak és a nyugdíjszerű 
ellátások 2020. január elsejétől, emellett a kormány több 
mint 20 milliárd forintot különített el a nyugdíjprémium 
kifizetésére – folytatta Herczeg Tamás, hozzátéve, hogy 
az egészségügyre jövőre 184 milliárd forinttal jut több, 
mint 2019-ban, a járóbeteg-ellátásban kifizetett tb-támo-
gatás pedig 362 milliárdról 393 milliárdra nő. 

Az országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy mivel a 
világgazdaságban a lassulás jelei mutatkoznak, a kabi-
net kidolgozta a gazdaságvédelmi akciótervet, amelynek 
keretében további adók csökkenek és olyan új támoga-
tások nyílnak meg, amelyek bővítik a vállalkozások hitel-
lehetőségeit. Hozzátette: a kormány szándéka továbbra 
is az, hogy a magyar gazdaság bővülése meghaladja az 
unió átlagos növekedési ütemét.

Több mint 85 millió forint 
pályázati forrásból és 23 
millió forint önkormány-
zati önerőből teljesen 
megújul a békéscsabai 
Százszorszép óvoda. A 
kivitelező cég augusz-
tus közepére befejezi a 
munkálatokat.

Az energetikai fejlesztés a Százszorszép Művészeti Bázisóvodában április elején a nyí-
lászárók cseréjével kezdődött. A munka egyszerre mindig csak két csoportszobában 
folyt, ilyenkor az odajáró gyerekeket a másik négy csoportba osztották szét, az intéz-
mény működése így zavartalan volt.

A kivitelező a négyhetes nyári szünetre időzítette az olyan nagyobb munkálatokat, 
mint a vakolás, a festés, a teljes akadálymentesítés, a homlokzat- és tetőszigetelés, va-
lamint a napelemek telepítése és a fűtés korszerűsítése.

– A munkák során arra törekszünk, hogy minél kevesebbet vegyenek ebből észre a gye-
rekek és a szülők. Emellett fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan tájékoztassuk a szülőket 
is. Bízunk benne, hogy amikor nyitunk, akkor már a munkások nem az udvaron lesznek, 
hanem csak az utcafront felől dolgoznak majd, és minél hamarabb befejeződik a munka 
– mondta el Kócsi Sándorné. Az óvoda vezetője hozzátette: az energetikai fejlesztésnek 
köszönhetően az intézmény működési kiadása jelentősen csökken majd a jövőben.

– A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda energetikai korszerűsítése is a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programból valósul meg több mint 85 millió forint pályázati forrás-
ból. Fontos megemlíteni, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése további 23 millió forint önerőt szavazott meg a munkák elvégzéséhez – hangsúlyozta 
dr. Sóda Anita, a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. cégvezetője.

A kivitelező cég a tervek szerin augusz-
tus közepére készül el a fejlesztéssel.

A beruházás a TOP-6.5.1-16-
BC1-2017-00004, A Békéscsaba, Oros-
házi út 2. (Mackó Kuckó Óvoda) és a 
Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám 
alatti (Százszorszép Művészeti Bázis-
óvoda) önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése projekt keretében 
valósul meg. 
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Mint azt dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője elmondta, 
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére nyert a város 150 millió forintos tá-
mogatást, ennek segítségével valósulhat meg a Dedinszky utca 14. szám alatti, igencsak rossz 
állapotban lévő önkormányzati épület felújítása és bővítése. Az épület központi helyen fekszik 
és a kórházhoz is közel van, ez alkalmassá tette arra, hogy itt legyen az új védőnői centrum.   

Kopp Mártontól, a kivitelező Kopp 
Export-Import Kft. gazdasági vezetőjé-
től megtudtuk, hogy körülbelül a munkák 
felénél tartanak, a falak szerkezetkész 
állapotban vannak, folynak a vakolási, a 
tetőfedési, a belső gépészeti és villany-
szerelési munkálatok.

A beruházás a TOP-6.6.1-16. kód-
számú, az "Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése" című eu-
rópai uniós pályázati forrásból valósul-
hat meg.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Alakul az új védőnői centrum

F E L H Í  V  Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szo-
ciális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitünte-
tésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az adomá-
nyozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek Békéscsaba Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Békéscsaba városban mű-
ködő, a szociális ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei, valamint 
civil szervezetek. 

A javaslatokat 2019. augusztus 15. napjáig kell beküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. 

Jól halad a Százszorszép ovi 
energetikai fejlesztése

Herczeg Tamás: A jövő évi költségvetés középpontjában
a családok állnak

Egyetemi képzés Csabán?
Herczeg Tamás, aki maga is oktatott a békéscsabai főis-
kolán, úgy véli, hogy a békéscsabai és a megyei felsőokta-
tás elismertségét és rangját növelné, ha a főiskolai képzést 
egyetemi szintre emelnék. Ezért kezdeményezte dr. Kovács 
József és Dankó Béla képviselőkkel közösen a Gál Ferenc 
Főiskola fenntartójánál, a Szeged-Csanád Megyei megyés 
püspökségnél, illetve az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériumot vezető miniszternél a főiskola egyetemmé minősí-
tését. Mint elmondta, a kezdeményezést miniszter úr is tá-
mogatja, amiről levélben adott tájékoztatást. 

Herczeg Tamás a levél kézhezvételét követően dr. Kozma 
Gáborral, a Gál Ferenc Főiskola rektorával, dr. Vincze Gá-
borral, a főiskola békéscsabai karának dékánjával és Gazsó 
Tiborral, a főiskola stratégiai igazgatóságának vezetőjével 
egyeztetett az egyetemmé minősítésről.
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Kaposi László a Demokra-
tikus Koalíció képviselője 
ötödik éve a képviselő-
testület tagja. Ahogy fo-
galmaz, a különböző pá-
lyázatoknak köszönhetően 
fejlődik a város, de vannak 
hiányosságok is, amelyek 
mellett nem mehetünk el 
szó nélkül.

– Gyakran illette markáns kri-
tikával a költségvetés egyes 
tételeit. Mit szeretett volna 
elérni ezzel? 

– A különböző pályázatok-
nak köszönhetően sok min-
den fejlődik Békéscsabán is. 
Megújult a Szent István tér, 
alakul a Munkácsy-negyed, 
bővül a CsabaPark, ener-
getikai fejlesztések folynak 
az óvodákban, iskolákban. 
Örülünk, hogy van megyei 
jogú városhoz méltó kulturá-
lis központunk, színházunk. 
Ugyanakkor nem szabad szó 
nélkül elmenni a hiányossá-
gok mellett sem. Fontosnak 
érzem, hogy a város minden 
fillérrel el tudjon számolni. 
Folyamatosan jeleztem pél-
dául, hogy túl sokba kerül a 
Csabagyöngye szőlőültet-
vény fenntartása – úgy néz 
ki, hogy itt lesz változás, vál-
lalkozót keresünk az üzemel-
tetésére. Több TOP-fejlesztés 
esetében, a munkabérek és 
az alapanyagok árának emel-
kedése miatt, mire elindultak 

a beruházások, a városnak 
jelentős összeggel kellett 
kipótolnia az elnyert támo-
gatást. Ráadásul gyakran a 
10–20 százalékos önerőt is 
csak hitelből tudja biztosítani 
az önkormányzat, így egyre 
nő az adósságállomány.  

–  Milyen javaslattal élt az 
adósság csökkentése érde-
kében? 

– Békéscsaba erején felül 
teljesít az önként vállalt fel-
adatokban. Indítványoztam, 
hogy lépjünk vissza ezen a 
téren, hisz több dologról le 
lehetne mondani. Vannak 
azonban, akik ebből presz-
tízskérdést csinálnak, így 
nem szavazták meg a feles-
leges kiadások csökkentését.

– Melyek voltak azok az 
ügyek, amelyeket leginkább 
magáénak érzett? 

– A szociális háló erősítése 
mindig fontos volt számomra. 

Ha a látványsportokra, kirán-
dulásokra fordított összegek-
kel, vagy azok egy részével a 
rászorulókat segítenénk, az ő 
helyzetük javulna, ráadásul a 
nekik juttatott összegek a he-
lyi gazdaságban jelennének 
meg. Szorgalmaztam a lak-
hatási körülmények javítását 
is a hajléktalanszállón. A kon-
ténerlakások elhelyezésével 
jobb a helyzet, de még min-
dig lenne min javítani. Több-
ször kezdeményeztem, hogy 
széles körű megyei összefo-
gással forduljunk a miniszté-
riumokhoz, ha a szabályok 
módosítására van szükség, 
hogy rugalmasabban tudjon 
lépni az önkormányzat, de 
a javaslataim nem kaptak 
többséget. A választókerületi 
célelőirányzatok felhasználá-
sával kapcsolatban rendőrsé-
gi feljelentést is tettem, mert 
úgy láttam, hogy – részben 
a rendelet hibája miatt – nem 
minden esetben közcélú azok 
felhasználása. 

– Mik a tervei ősztől? 
Megméretteti magát a vá-
lasztáson? 

– Bár sok esetben nem 
sikerült átvinni, amit szeret-
tem volna, úgy érzem, rá kell 
világítani a hiányosságokra, 
hogy próbáljunk javítani azon, 
amin lehet. Ezért ősztől is 
szeretném folytatni a munkát, 
elindulok a választáson. 

Mikóczy Erika

A Békés Megyei Önkormányzat júni-
usi közgyűlésén elfogadta a megyei 
rendőrfőkapitányság 2018. évi munkájá-
ról szóló beszámolót, valamint tájékozó-
dott többek között a megye lakosságának 
egészségügyi állapotáról és a kórházak 
helyzetéről. 

Békés megye közbiztonsági helyzetéről dr. 
Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány számolt 
be a képviselőknek. Kiemelte, hogy 2018-ban 
4998 bűncselekményt regisztráltak a megyé-
ben, ami a korábbi évhez képest 11,5 száza-
lékkal kevesebb. A megkezdett nyomozások 
82,9 százalékát eredményesen zárták le, ami 
12,5 százalékkal jobb érték, mit 2017-ben. Az 
emberölések száma 4 volt, az esetek felde-
rítettsége 100 százalékos. A lopások száma 
15,03 százalékkal, a lakásbetöréses eseteké 
pedig 24,6 százalékkal csökkent. 2018-ban a 
szakmai munka mellett az együttműködésre 
is nagy hangsúlyt helyeztek. Elmondta, hogy 
az utóbbi években Békés megye az ország 
egyik legbiztonságosabb megyéjének tudhat-
ja magát. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke örömét fejezte ki afelett, hogy 
a rendőrségi beszámolóban évről évre javuló 
tendenciákról olvashatnak. 

Békés megye lakosságának egészség-
ügyi állapotáról tájékoztatta a képviselőket dr. 
Gaálné dr. Maráczi Gabriella, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztályának vezetője. Az 
adatokból kiderült, hogy a születéskor várha-
tó élettartam növekedett, a férfiaknál jelenleg 
71,51 év, a nőknél pedig 78,54 év. A főosztálya 
„Közös érték az egészség” elnevezéssel egy 

új mintaprogramot hozott létre, melynek célja 
a megyében élő emberek egészségi állapo-
tának feltérképezése. A program keretében a 
2018 szeptemberi indulás óta 48 település 128 
rendezvényén végeztek szűrővizsgálatokat, fi-
zikai állapotfelméréseket. Ezen felül oktatási 
és nevelési intézményekben számos egész-
ségnapot, valamint ismeretterjesztő előadást 
tartottak. Zalai Mihály hangsúlyozta, hogy a 
TOP keretében 34 egészségügyi intézményt 
újítottak fel több mint 1,5 milliárd Ft értékben, 
illetve az Interreg RO-HU határon átnyúló pá-
lyázat keretében gyakorlatilag az összes orvo-
si ügyelet eszközállományát fejleszteni fogják. 
Megjegyezte, hogy a Magyar Falu Program-
ban a megyei önkormányzat is részt vesz, és 
már kötöttek ilyen irányú megállapodást Bé-
kés megyei kistelepülésekkel. 

A kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásuk rendjéről szóló rendelet módosításával 
létrehozták a „Közösségekért-díj” elnevezésű 
kitüntetést, mellyel azon természetes szemé-
lyek és civil szervezetek eredményeit kívánják 
elismerni, akik a helyi közösségek érdekében 
végeznek kiemelkedő munkát.
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BESZÁMOLNAK A KÉPVISELŐK BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Határon átnyúló együttműködés jött létre
a foglalkoztatás javításáért

Elindult a „Határokon átnyúló hálózat a 
szakmai karrierfejlesztés támogatásá-
ra a határ menti térségben” elnevezé-
sű Interreg V-A Románia Magyarország 
(ROHU) Program. A Bihar és Békés me-
gyei konzorciumi partnerek együttműkö-
désével megvalósuló kétéves projekt fő 
célja a foglalkoztatás minőségének javí-
tása a határ mindkét oldalán.

A foglalkoztatási helyzet javítása ér-
dekében ilyen széles körű határ menti 
együttműködésre eddig nem volt példa – 
hangsúlyozta Takács Árpád. A kormány-
megbízott hozzátette: – A kormányhivatal 
és a kamara két éve partnerségi szerző-
dést kötött, és ez az együttműködés nem-
csak a szavakra épül, hanem a jövőnek is 
szól. Közös célunk egy fejlődő, szerethető 
Békés megye, ahová érdemes hazajönni – 
egészítette ki.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara konzorciumi partnerként számos 
határon átnyúló projektben vett már részt, 
a mostani annyiban mégis újszerű, hogy 
pályaorientációs területen működünk 
együtt – jegyezte meg dr. Orosz Tivadar, a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra és a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra Magyar–Román Tagozatának elnöke.

A nagyváradi Don Orione Jótékonysági 
Alapítvány (Societatea de Binefacere Don 
Orione) mellett a konzorcium tagja még a 
Bihar Megyei Munkaerő Elosztó Ügynök-
ség (Agentia Judeteana pentru Ocuparea 
Fortei de Munca Bihor), a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal és a Békés Megyéért 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is.

A projekt keretében a partnerek egy háló-
zatot alakítanak ki, amely segítségével elér-
hetővé válnak a két országban működő, pá-
lyaválasztáshoz kapcsolódó szolgáltatások, 
és amit a Bihar, illetve Békés megyei fiatalok, 
álláskeresők pályamódosítás előtt igénybe ve-
hetnek. A Don Orione Jótékonysági Alapítvány 
karriertanácsadói szolgáltatást indít, valamint 
képzéseket fejleszt. A Bihar Megyei Munkaerő 
Elosztó Ügynökség pályaválasztási vásárral 
egybekötött állásbörzét szervez, és létrehoz 
egy mobil irodát. A Békés Megyei Kormány-
hivatal egy Pályaorientációs Tanácsadó és 
Módszertani Központot létesít, a határmenti 
térségben négy járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán úgynevezett információs pontokat 
alakít ki és egy mobil tanácsadó irodaként 
működő kisbuszt szerez be. Ezen túlmenő-
en egy háromnyelvű (magyar–angol–román) 
honlapot hoznak létre a hozzá tartozó mobil 
applikációval. A Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a pályaorientációra, a Békés 
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a 
vállalkozóvá válás ösztönzésére fókuszál. 

Békés megye
az ország egyik legbiztonságosabb megyéje

Á R V E R É S

Á R V E R É S

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

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

Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban található 3216/13/A/6 hrsz.-ú, 
334,85 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 55 000 000 Ft, azaz bruttó ötvenötmillió forint (nettó 
43 307 086 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. augusztus 27., kedd 9.30 óra 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktua-
litások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. Telefonszám: 66/523-869.

a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 5 db építési telkét.

Az ingatlan adatai:
• 1. helyrajzi szám: 1495/4, terület: 662 m2,  

az árverés időpontja: 2019. augusztus 27. 9.00 óra.
• 2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, 

az árverés időpontja: 2019. augusztus 27. 10.00 óra.
• 3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, 

az árverés időpontja: 2019. augusztus 27. 11.30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 9 500 000 Ft, azaz bruttó kilencmillió-ötszázezer 
forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

• 4. helyrajzi szám: 1495/7, terület: 850 m2, 
az árverés időpontja: 2019. augusztus 27. 10.30 óra.

• 5. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, 
az árverés időpontja: 2019. augusztus 27. 11.00 óra.

Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 12 000 000 Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió forint 
a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békés-
csaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktua-
litások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800.

Kaposi László: Nem gazdálkodhatunk könnyelműen
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K I T E K I N T Ő
Mini Mozdonyok Nagy Napja Szarvason

Mini Mozdonyok Nagy Nap-
ja címmel rendhagyó prog-
ramon vehettek részt azok, 
akik július 7-én Szarvas-
ra, a Mini Magyarország 
Makettparkba látogattak. A 
vasutasnapot 1961 óta, jú-
lius második vasárnapján 
ünneplik, ennek apropóján 
a park olyan makettekkel 
készült a vendégeknek, 
amelyekkel a hétköznapo-
kon nem találkozhatnak.

A Mini Mozdonyok Nagy 
Napján minden a vasútról és 
a vonatokról szólt. A rendha-
gyó program iránt sokan ér-
deklődtek.

– Budapesten vagyunk 
gyerekvasutasok, az ottani 
modellező körrel érkeztünk 
Szarvasra. Ezelőtt még nem 
jártunk itt, de az egész park 
és a mozdonyok is nagyon 
érdekesek – mondta el Ötvös 
Huba.

Az érdeklődők többek 
közt láthattak volt NDK-s, 
két kocsiból álló motorvo-
natot, egy osztrák, keskeny 
nyomtávú Diesel mozdonyt 
és egy svájci motorkocsit 
is. Ezek a különleges moz-
donyok azonban csak egy 
napra érkeztek Szarvasra.

– A makettparkban a 
Magyarországon általában 
közlekedő járművek látha-
tók, a magyar mozdonyok 
dominálnak a kínálatban. 
Az M41-es és a gőzmoz-
dony is magyar gyártású. 
A park összes vonatát ha-
zánkban készítették, amit 
mi hoztunk, azok különböző 
külföldi kisvasutak modelljei 
– tájékoztatott Vinis Gyula 
modellező.

A szarvasi makettpark 
pár éve csatlakozott a vas-
utasok napjához, ekkor 
indították el a Mini Mozdo-
nyok Nagy Napja rendez-
vényt, amelynek mindig si-
kere van. 

– Nagyon sok gyerek ér-
kezik ilyenkor hozzánk és 
tartogattunk egy kis pluszt 
a gyerekeknek. Kalauzok 
érkeztek a makettparkba, 
ők rótták a köröket, elkérték 
a jegyeket, bérleteket, lyu-
kasztottak és ajándék síp-
pal lepték meg a gyerme-
keket – emelte ki Klemann 
Tímea, a Mini Magyaror-
szág Makettpark vezetője.

Az érdeklődők egy gomb-
nyomással indíthatták el a 
vonatokat az egész évben 
látogatható parkban, amely 
több, mint hatszáz méter 
hosszú szabadtéri makett-
vasút-hálózattal rendelkezik.

Szabó Rita

P Á L Y  Á Z  A T  I   F  E  L  H Í  V  Á S
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!” – Szeptember végéig lehet pályázni
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) 
havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb 
az oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon 
belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy 
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2019. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek 
között olvashatnak. 

 

BÉRELHETŐ 
szuper kényelmes KERÉKPÁROK! 

 
 

 Schwinn Csepel Cruiser  
 felnőtt kerékpár  
 női, férfi vázas 
  (kosárral, csomagtartóval) 
 
 

 Schwinn Csepel Ranger 
  felnőtt kerékpár  
  női vázas 
 (csomagtartóval) 
                          

Schwinn Csepel Landrider 
               női, férfi vázas, gyermek) 

 
Kölcsönzési díjak 

fél nap (max.6 óra): 1 000,- Ft/db 
1 nap (max.13 óra): 1 800,- Ft/db 
2 nap (max. 36 óra): 2 500,- Ft/db 

Kaució: 5 000 Ft/kerékpár 
 

Csoportos kedvezmény 20 fő felett 10 %. 
Iskolai csoportok számára nincs kaució 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 

ÉRDEKLŐLDHET ÉS KÖLCSÖNÖZHET: 
Körösök Völgye Látogatóközpont 

Békéscsaba, Széchenyi liget  
 

Bejelentkezés: 
                                              +36/66/445-885 

AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Tulajdonszerzés elbirtoklással

Rovatunkban dr. Szatmári Csa-
ba ügyvéd (www.drszatmari.
hu) társasági szakjogász ad 
választ a mindennapokban elő-
forduló kérdésekre. 

„Huszonöt éve művelek az 
enyém mellett egy földterü-
letet. A tulajdonos nemré-
giben meghalt. Bejegyezhe-
tő-e a tulajdonjogom?”

Szerződés nélkül, elbirtoklás 
útján is lehet tulajdont szerezni, 
pusztán azáltal, hogy egy ingat-
lant tizenöt – más dolgot pedig 
tíz éven át – szakadatlanul, 
sajátunkként birtoklunk. Sza-
kadatlan birtoklásnak azt tekint-
jük, ha a birtokos a 15 éves el-
birtoklási idő alatt megszakítás 
nélküli hatalmában tartja a föld-
területet, amely megnyilvánul-
hat például a föld művelésében.

Önmagában azonban egy 
föld megművelése nem vezet-
het tulajdonszerzésre, ehhez 
még az is kell, hogy a birto-
kos az ingatlant sajátjaként, 
azaz azzal a tudattal tartsa 
hatalmában, hogy birtoklását 
véglegesnek tekinti. Ezt a vég-
legességet igénylő tudatot tük-
rözheti a külvilágban például a 
jelen esetben említett művelés, 
vagy beruházás eszközlése, 
az ingatlan terheinek viselése, 
másokkal szemben az ingat-
lannal kapcsolatos nyilatkoza-
tok tétele.

A sajátkénti birtoklásnak 
– függetlenül attól, hogy a bir-
tokos tudja-e, hogy a másét 
birtokolja vagy tévedésből azt 
gondolja a birtokában levő do-
logról vagy ingatlanról, hogy 
annak ő a tulajdonosa – az 
számít, hogy a szándéka sze-
rint a dolog a sajátja lesz.

Végül – de egyáltalán nem 
mellékesen – a tulajdonszer-
zéshez a birtokos szándékán 
és szakadatlan birtoklásán kí-
vül még az is szükséges, hogy 
az ingatlan tulajdonosa pasz-
szív maradjon, ugyanis ha a tu-
lajdonos a birtokost az ingatlan 
visszaadására írásban felszó-
lítja vagy ez iránt bírósághoz 
fordul, illetve a tulajdonos a 
földdel egyébként rendelkezik, 
az elbirtoklás megszakad.

Önök is feltehetik közérdeklő-
désre számot tartó kérdéseiket 
az info@bmc.media.hu címen. 
Kérjük, a levél tárgyához írják 
oda: Az ügyvéd válaszol.
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2019. július 29., hétfő

2019. július 22., hétfő

2019. augusztus 5., hétfő

2019. július 30., kedd

2019. július 23., kedd

2019. augusztus 6., kedd

2019. július 31., szerda

2019. július 24., szerda

2019.augusztus 7., szerda

2019. augusztus 1., csütörtök

2019. július 25., csütörtök

2019. augusztus 8., csütörtök

2019. augusztus 2., péntek

2019. július 26., péntek

2019. augusztus 9., péntek

2019. augusztus 3., szombat

2019. július 27., szombat

2019. augusztus 10., szombat

2019. augusztus 4., vasárnap

2019. július 28., vasárnap

2019. augusztus 11., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Zöld7
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 56 gyermekszemmel
21.50 Aggodunk érted 20.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 BRSE TV
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 ARTista Café I.
22.00 Ökoportré 1.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Zöld7
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Békéscsaba–
 Tiszakécske
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Utánpótláslesen
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.50 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggódunk érted 6.
22.00 Ökoportré 4.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Generációnk
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Zöld7
21.00 ARTista Café II.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Zöld7
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
21.00 Neve is van Budapest I.
22.00 Ökoportré 6.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Zöld7
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generációnk
21.00 Kikiriki,
 talán szerda van
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Generációnk
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Zöld7
  8.10 BRSE TV
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Generációnk
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
21.00 ARTista Café III.
22.20 Púder
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Üzleti Negyed
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
21.00 Békéscsaba–
 Tiszakécske
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális 
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Generációnk
  8.10 Kezdőkör
  8.40 BRSE TV
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Utánpótláslesen
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Game Over
21.55 Aggodunk érted 18.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Utánpótláslesen
  8.10 Generációnk
  8.40 BRSE TV
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 ARTista Café IV.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Utánpótláslesen
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Kezdőkör
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Neve is van Budapest II.
22.00 Ökoportré 7.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Hunor, Magor nyomán
 Békésben
22.00 Ökoportré 5.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad
21.00 A nyomozó halála
22.00 Ökoportré 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generációnk
21.00 Neve is van Budapest III.
22.00 Ökoportré 8.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Generációnk
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Öt folyón hazafelé
23.00 Híradó
23.15 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Ludas Matyi
 a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Békéscsaba–
 Tiszakécske
 labdarúgó-mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Cirkusz szomszédolás
23.05 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.45 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Zöld7
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Szárnyad árnyékában
22.45 Púder
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Kárpátaljai tragédia
22.00 Ökoportré 3.
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A sándorgyuri
21.50 Aggódunk érted 6.
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság
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Családi napot szerveztek 
július 6-án a CsabaParkban 
Csaba névnap alkalmából. A 
rendezvényre a kicsiket és a 
nagyokat is várták. A szer-
vezők színes programokkal, 
koncertekkel készültek, a 
legnépszerűbb a gyerekek 
körében az ugrálóvár és a 
trambulin volt. 

Az eseményen nem volt hi-
ány a sportprogramokból, és 
a gyerekek számos játékle-
hetőség közül is válogathat-
tak. Szülői felügyelet mellett 
a kicsik bátran próbálták ki a 
különböző lehetőségeket. 

– A szüleimmel érkeztem, 
teniszeztem, horgásztam, 
fociztam és kipróbáltam az 
arcfestést is – mesélte Tég-
lás Mihály.

A legtöbb érdeklődő a 
gyermekprogramok miatt lá-
togatott ki a CsabaParkba, 
hogy egy jó hangulatú napot 

töltsön együtt gyermekével 
a rendezvényen. 

– A nagy kedvenc most is 
az ugrálóvár volt, a gyerekek 
egymás után próbálták ki, 
vették birtokba az egymás 
mellett sorakozó, különleges 
várakat. A rendezvénycsar-

nokunkban pedig különböző 
sporteseményeken vehet-
tek rész, ahol még ajándé-
kok is várták a mozogni, 
sportolni vágyó fiatalokat. 
Továbbá a CsabaPark pro-
filjához illeszkedve a gye-
rekeknek lehetőségük volt 

kolbászgyúrásra is, hogy 
megismerjék, vagy még 
jobban elsajátítsák az igazi 
Csabai kolbász készítésé-
nek a fortélyait – mondta el 
Fodor Gábor, a CsabaPark 
igazgatója.

Szabó R.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Csaba nap a Szent István téren Véradókampány
A programok a gyerekekről és a hagyományőrzésről szóltakNyáron is nagy szükség van vérre

Csaba nappal ünnepelte 
meg a város a „névnapját”. 
A megyeszékhely nevéhez 
kapcsolódó egész napos 
programsorozat a gyere-
kekről, gasztronómiáról, 
a hagyományőrzésről és 
az önfeledt szórakozásról 
szólt a Szent István téren.

A hagyományőrzés fontos 
része volt az eseménynek, 
amely a gasztronómiában 
és a színpadi műsorokban 
is visszaköszönt. A ren-
dezvényen a gyerekek is 
megtalálták a számukra leg-
megfelelőbb szórakozást. A 
legkisebbek a népi játékok 
segítségével kerülhettek kö-
zelebb a hagyományokhoz.

– Nyitottak a gyerekek 
a népi játékokra, otthon 
ugyanis teljesen más játé-
kok veszik őket körül.  Kí-
váncsiak, szívesen játsza-
nak velük és el is tudnak  
mélyülni bennük – közölte 
Szabó Ágnes.

 A szervezők a progra-
mok összeállítása során 
arra törekedtek, hogy minél 
színesebb és változatosabb 
eseményekkel várják az ér-
deklődőket.

– Sokan eljöttek, és külön 
öröm volt számomra, hogy 
minden városrész egy-egy 
étel elkészítésével hívta fel 

a figyelmet magára. A vá-
rosra és térségünkre jellem-
ző ételeket készítették el a 
résztvevők, volt lecsó, sült 
kolbász és töltött káposz-
ta is. A nap folyamán több 
mint 1000 adag étel fogyott 
el, desszertként pedig mint-
egy ötszáz Csaba-szeletet 
tudtunk ajándékozni, főleg 

a kicsiknek – hangsúlyozta 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere.

A Csaba nap zárásaként 
a polgármester köszöntötte 
a városban élő Csabákat, 
majd Kállay-Saunders And-
rás és csapata szórakoztatta 
a megjelenteket.

Szabó Rita

A városra jellemző ételek is készültek

A legkisebbek a színes tornaeszközökön is játszottak

A rendezvénycsarnokban is nagy volt a nyüzsgés

Kállay-Saunders András és csapata

A Szent István téren sokan ünnepelték együtt a város névnapját

Családi nap a CsabaParkban – a nagy kedvenc az ugrálóvár volt

A július 1-je és szeptember 
1-je között tartó akció célja, 
hogy felhívják a figyelmet 
az önkéntes véradás fontos-
ságára, valamint arra, hogy 
ilyenkor is nagy szükség van 
a megfelelő mennyiségű 
vérre. Nyáron a rendszeres 
véradók közül sokan elutaz-
nak, a szabadságok, nyara-
lások miatt pedig csökken 
az önkéntesek száma. 

Mint azt Tóth Zoltánné-
tól, a Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezeté-
nek vezetőjétől megtudtuk, 
Békés megyében júliusban 
és augusztusban közel har-
minc alkalommal lesznek 
ott véradásokon a megye 
különböző településein, illet-

ve például Békéscsabán, a 
véradóállomáson is várják a 
véradókat. 

Véradásra jelentkezhet-
nek azok, akik 18 és 65 év 
közöttiek és 50 kg felettiek. 
Két véradás között minimum 
56 napnak kell eltelnie. Egy-
szerre 450 ml vért vesznek 
le, amelyből háromféle ké-
szítményt állítanak elő.

Azok, akik a nyár folya-
mán vért adnak, egy sze-
mélyes köszönőkártyát 
kapnak, amelyen egy egye-
di kód is található. A kódot 
a www.voroskereszt.hu/
veradasnyar oldalon tölthe-
tik fel a véradók. A feltöltők 
között értékes nyereménye-
ket sorsolnak ki.

„Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezéssel 
indította el közös nyári kampányát a Magyar Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyár folya-
mán számos helyszínen találkozhatunk a Magyar Vörös-
kereszt és az OVSZ munkatársaival, például a családi 
napon, a CsabaParkban is várták a véradókat.
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A gyerekek egymás után vették birtokba a különböző ugrálóvárakat



Az idei évben különö-
sen sok alkalmunk adatik 
megismerkedni a rovarok 
osztályának „közvetlen” 
tagjaival, a szúnyogokkal. 
De kik is ők valójában, és 
hányan is vannak tulajdon-
képpen? Hát nem kevesen! 

A szúnyogfélék, más néven 
csípőszúnyogok (Culicidae) 
a rovarok (Insecta) osztályá-
nak kétszárnyúak (Diptera) 
rendjébe, ezen belül a szú-
nyogalkatúak (Nematocera) 
alrendjébe tartozó család. 
A család három alcsaládján 
belül 41 nemük és mintegy 
3500 fajuk ismert. A szú-
nyogfélék az egész vilá-
gon előfordulnak. Kedve-
lik a meleget és a nedves 
környezetet. A szúnyogok, 
legnagyobb sajnálatunkra, 
szúró-szívó szájszervvel 
rendelkeznek. A legtöbb ide-
tartozó faj nősténye emlősök 
vérét szívja (hematofágia), 
és sajnos a vérszívás során 
különböző fertőző betegsé-
geket terjeszthetnek. Mivel a 
kisméretű, időszakos vizek-
ben sokszor csak 1–2 hét 

áll a lárvák rendelkezésére, 
hogy kikeljenek és kifejlőd-
jenek, ezért ehhez a nős-
tény szúnyogok a peterakás 
időszakában a vérszívással 
biztosítják a szükséges fe-
hérjét, hogy a petéknek és 
később a lárváknak extra 
energiájuk legyen gyorsan 
kifejlődni. 

Az idei évben – a szakem-
berek szerint – valóságos 
szúnyoginvázióról beszél-
hetünk. Iszonyú tömegük 
oka az elmúlt időszak idő-
járásában keresendő. A 
szúnyogfajok egy része 
petéit a még száraz talajra 
rakja le olyan területeken, 
amelyeket nagy esőzések, 
áradások során elönt majd 
a víz. A peték akár tíz évet 
is kibírnak anélkül, hogy 
fejlődésnek indulnának. Az 
elmúlt évek aszályos, szá-
raz időszakaiban nagyon 
sok pete halmozódott fel 
a potenciális szúnyogböl-
csőkben. A rendkívül csa-
padékos tavasz miatt az 
évek óta halmozódó tojások 
milliói indultak fejlődésnek, 
és folyamatosan ontják a 

vérszívókat. Így ér el min-
ket a klímaváltozás, olyan 
módon, hogy szó szerint „a 
saját bőrünkön” érezzük a 
hatását.

A nálunk alkalmazott 
kémiai gyérítés nemcsak 
káros, mert a szúnyogok-
kal együtt megöli a repülő 
rovarok egy részét, hanem 
pusztán tüneti kezelés. Az 
irtás idején kifejlett szúnyo-
gokat a méreg elpusztítja, 
de a tojásokra, lárvákra ha-
tástalan, néhány nap múl-
va ugyanolyan tömegben 
jelennek meg az újabb és 
újabb generációk.

A szakemberek a bioló-
giai gyérítés országossá té-
telét szorgalmazzák, amely 
hatékonyabb és más élőlé-
nyekre ártalmatlan, azon-
ban ez sokkal több időbe 
telik, és szaktudást igényel. 

Egyelőre csak a termé-
szetben bízhatunk, hogy a 
kánikula és a szárazság ko-
moly rendet vág majd a vér-
szívók soraiban.

Váncsa Klára
ökológus,

Munkácsy Mihály Múzeum

10 Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

A magyar nemes: munkácsi Munkácsy Mihály
Kiváló stratégák, akik a vérünkre pályáznak

Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály 
Múzeum művészettörténésze a festő-
óriás históriáját ötven fejezetre bontva 
járta körül munkatársaival. Ebből sze-
mezgetünk.

I. Ferenc József császár 1880. december 12-
én Gödöllőn hagyta jóvá Munkácsy Mihály 
magyar nemesi címét, amelyhez a munkácsi 
előnév használatát adományozta. Bereg vár-
megye főispánja, gróf Schönborn Bucheim 
Ervin szerint Munkács városa beleegyezett 
a munkácsi előnév adományozásába, és 
ekkor döntött a festő díszpolgárrá avatásáról 
is. A nemességadomány bejegyzését és a 
címerképet bevezették a Királyi Könyvekbe.

Az előzmények közé tartozik, hogy Mun-
kácsy először az I. Ferenc osztrák császár 
által (újra)alapított Vaskorona Rend III. osz-
tálya kitüntetést érdemelte ki Milton című 
művének sikere nyomán. Ez a kitüntetés 
rangemelést vont maga után, amelyet a ki-
tüntetett kérvényezhetett. A festő azonban 
nem az elnyerhető osztrák lovagi rangot, 
hanem a magyar nemességet kérelmezte. 
Bár Tisza Kálmán miniszterelnök, belügymi-
niszter tudta, hogy Munkácsy nem jogosult a 
magyar nemesi címre, de a művész sikereire 
való hivatkozással javaslatot tett annak meg-
adására az Őfelsége Személye Körüli M. 
Kir. Minisztérium miniszterének: „Másrészt 
azonban nevezett hazánkfiának a művészet 
terén szerzett érdemei sokkal nagyobbak, 
és neve világszerte oly annyira általánosan 
ismeretes, hogy kérését, ha nem is az általa 
megjelölt alapon, de máskülönben figyelem-
re méltónak tartom; az általa kért »munká-
csi« előnév legkegyelmesebb adományo-
zása sem ütközik nehézségbe, mert Bereg 
megye főispánjának jelentése szerint ez el-
len észrevétel sem forog fenn.”

Fejedelmi fogadtatás a festőfejedelem-
nek: Párizs, Bécs 

1881-ben elkészült Munkácsy realista hang-
vételű bibliai tárgyú műve: a Krisztus Pilátus 
előtt, melynek bemutatását nagy várakozás 

előzte meg. A tervezett határidőt a festő 
elvétette, képét így a párizsi Salon nem 
fogadhatta. Műkereskedője egy ragyogó 
ötlettel kívánva menteni a kialakult helyze-
tet, saját palotájában állította ki a képet, az 
elképzeltnél nagyobb sikert hozva a fest-
ménynek, a művésznek és természetesen 
önmagának is. A kép bemutatóját követő 
bankett meghívója 1881. június 21-re szólt.

1882 januárjában Munkácsy az osztrák 
fővárosban is bemutatta a Krisztus Pilátus 
előtt című képet. A festményt a művész is 
kísérte, de a szállítás és a bemutatás min-
den részletre kiterjedő szervezési munkála-
tai műkereskedőjét, Charles Sedelmeyert 
terhelték.

1882. február 16-án I. Ferenc József fo-
gadta a Munkácsy házaspárt Bécsben, és 
a festőt Magyarország apostoli királyaként a 
Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki. 
Ezt az elismerést a civil szolgálatban nyúj-
tott magas szintű teljesítményért ítélték oda; 
a XIX. század második felében polgári sze-
mélyek, például a művészet és a tudomány 
képviselői is megkaphatták a rend jelmon-
datának értelmében: „A köz szolgálatában 
szerzett érdemek jutalma”. A Mária Terézia 
által alapított Szent István-rend kitüntetése 
és tagsága nem volt örökölhető, így a kitün-
tetett halála után a kitüntetést és annak ki-
egészítőit visszaadták az uralkodónak.

Ferdinand Mulnier portréja Munkácsyról
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Petrovszki János (90)Lanka Imréné (90)

S Z É P K O R Ú A K
SZOLGÁLTATÁS

Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. 
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 
6 éves kortól. Bencsik Éva, 30/506-4202.

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

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

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

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.

Síremléktisztítás környezetbarát módon! 
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.

OKTATÁS 
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok. 

Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 70/392-0459.

INGATLAN
Mezőberényben a Jókai u. 10. szám alatt 1,5 szobás, vegyes 

falazatú, közművesített ház eladó. Irányár: 3 000 000 Ft. 
Tel.: 20/984-1651.

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.

A P R Ó H I R D E T É S

9090

Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták

BÉRLETI  
DÍJ NÉLKÜL!

990 Ft / ballontól 
(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcso-
latban érdeklődjön telefonon.

WWW.SZIVARVANYAQUA.HU
66/778 - 888 • 30/955 -7679

Rekkenő HŐSÉG

Nyári táborok augusztus végéig Görkori a rendezvénypajtában 

FIFA 19 bajnokság a stégen

Kalandozások a játszótereken

Sikerrel zárult a közelmúlt-
ban több tábor is, köztük a 
Lencsési Közösségi Ház in-
diántábora, a Körösök Völgye 
Látogatóközpont lovagtábora 
és a Békés Megyei Könyv-
tárban rendezett szeretettá-
bor. Még koránt sincs vége 
a nyárnak, számos további 
lehetőség várja a gyerekeket 
egészen augusztus végé-
ig. Hogy hol, mikor, milyen 
korosztálynak és kik rendez-
nek tábort, azt megtalálják a 
behir.hu/nyaritabor oldalon.

A Csabai Rendezvénypajta inline gör-
korcsolya- és görhokipályával bővítet-
te szolgáltatásait. A strandröplabda, 
a pingpong, a darts, az akrobatikus 
trambulin mellett most már ezt is 
használhatják az érdeklődők. A spor-
tolási lehetőségek díjmentesek, csak 
az eszközökért kell kauciót fizetni, 
ami a sporteszköz leadásánál min-
denkinek visszajár. Várják azokat is, 
akik versenyszerűen űznék a korcso-
lyázást, ők akár azonnal csatlakoz-
hatnak a Csabai Farkasok Jégkorong 
Egyesületének edzéseihez. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 
PS4-en zajló FIFA19 bajnokságot 
rendezett a stégen. Kiváló hangu-
latban zajlott a szokatlan helyszínen 
rendezett bajnokság, ahol az 1. he-
lyezett Nagy Levente Bálint lett, aki 
egy powerbankkal lett gazdagabb 
a Békéscsabai Gyermekélelmezési 
Intézmény felajánlásának köszönhe-
tően. A második helyen Pardi Zoltán 
végzett, aki egy tálca sört kapott a 
szervezőktől, a harmadik pedig Sza-
bó Szilárd lett, akinek nyereménye 
menü két fő részére a Jeffro St. Food 
felajánlásával. 

Arcfestés, ügyességi játékok és ba-
bajátszó – többek között ezekkel vár-
ták a gyerekeket és szüleiket a Fö-
venyes utcai játszótéren július 8-án. 
A „Kalandozások Békéscsaba ját-
szóterein” című programsorozatot a 
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 
szervezi. Mint azt Zsótér Mária, az 
egyesület elnöke elmondta, az egyik 
nagy hipermarket-láncnak az „Ön 
választ, mi segítünk” elnevezésű pá-
lyázatán értek el második helyezést, 
az így nyert 200 ezer forint támoga-
tásból szerveznek programokat a ját-
szóterekre.



Hat szakon 36 fiatal szer-
zett OKJ-s végzettsé-
get a Békéscsabai Jó-
kai Színházban működő 
Színitanházban. A Ba-
ross Imre Artistaképző 
Intézet tagiskolájában a 
2018/2019-es tanévben 78 
diák tanult összesen, eb-
ből 33 az első évfolyamon.

Divat- és stílustervezőként 6, 
gyakorlatos színészként 9 fia-
tal végzett az idén, 2 közmű-
velődési és közönségkapcso-
lati szakembert, 4 színházi 
táncost, 7 színháztechnikust, 
szcenikust, valamint 8 szí-
nészt bocsát ki a békéscsa-
bai iskola. Az évzárót június 
15-én tartották a Vigadóban, 
ahol elhangzott, hogy min-
den tanuló jó eredménnyel 
vizsgázott. 

A gyakorlatos színész és 
a színész osztály vizsgabi-
zottságának elnöke, Kovács 
Gábor Dénes kiemelte, hogy 
mindhárom színészképző 
iskola vizsgaelőadását lát-
ta, ahol az OKJ-s képzés 
színházhoz kötődően tör-
ténik. A Színitanházról úgy 
vélekedett, hogy itt a szak-
mai képzés középpontjában 
érezhetően a tanulók állnak, 
a színpadi előadások mind-
egyike jó választás volt, a 
tanulók megmutathatták 
képességeiket. Egy jeles 
eredmény született, Boldog 

Ágnesé, aki már a Jókai 
Színház előadásaiban is bi-
zonyított (Pszicho, Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül).

A színházi táncosok ha-
sonlóan „remekeltek”, a 
képzés minden területét fel-
vonultató próbatermi gya-
korlatok után, „a színpadi 
szereplésük jól felépített, 
szakmailag átgondolt, látvá-
nyos volt”. Born Gergely nép-
tánctanár munkáját külön is 
kiemelték a vizsgabizottság 
tagjai. Garai Maja Anna je-
les oklevele bizonyítja, hogy 
„mind a klasszikus, mind a 
néptáncban, modern tánc-
ban otthon van”.

A színháztechnikus, 
szcenikus szakma vizsgája 
ebben az évben Budapes-
ten volt, az anyaintézmény-
ben tanuló diákokkal együtt. 
A szakemberek véleménye 
szerint most is beigazolódott, 
hogy „a Jókai Színházban – 

mint gyakorlóhelyen – az 
oktatás életszerűségével ki-
emelkedik más iskolák kép-
zései közül”. Jákri Tamás je-
lese és több jó bizonyítvány 
is ezt támasztja alá.

A divat- és stílustervezők 
előre megadott tematika sze-
rinti öltözéket, portfóliót, két-
éves munkájukat bemutató 
albumot készítettek. Munká-
jukat igényesség, kellő szak-
mai tudás jellemezte. Bajzáth 
Anikó külön dicséretben ré-
szesült.

A közművelődési és kö-
zönségkapcsolati szakem-
ber képzés országosan első-
ként indult Békéscsabán, a 
szakma tartalmi anyagának 
kidolgozásában a színház 
dolgozói is részt vettek. A ta-
nulók a jegyirodai és a szín-
házi feladatokat szépen telje-
sítették, Lenhard Zsuzsanna 
jeles eredményt ért el.

Niedzielsky Katalin
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B É K É S C S A B A   A N N O
Békés-Csabai múltidéző krónika – 1904

Békés-Csaba 1904-ben, száztizenöt éve 
38 ezer lakossal a vármegye legnépesebb 
települése volt. Az év eseményeiből Csa-
ba múltidéző krónikájaként a hónapok sor-
rendjéből idézünk vissza.

A sikeresen működő Zsíros K. András bíró 
ötödik, befejező esztendejét kezdte el a januá-
ri rendes közgyűléssel, amely 13 ezer koronát 
szavazott meg a felállítandó Kossuth szobor 
alapja javára. Megérkezett a miniszteri en-
gedély az új emeletes kórház építéséhez is, 
valamint Csabára költözött a Werther-féle já-
tékgyár. 

Februárban tüntette ki a király Sztraka 
György főszolgabírót. Megkötötték a szerző-
dést a Ganz-céggel a csabai villamos-mű be-
rendezéséről. 

Márciusban bérsztrájkokat kezdtek a kő-
művesek és a szabók. Elkezdődött a Csaba – 
Békés motoros vasútvonal kiépítése. A Polgá-
ri Kör tisztújító közgyűlése ismét Fábry Károlyt 
választotta elnökéül. 

Áprilisban a vármegye megszavazta Csaba 
ínségmunkásainak segélyezését. Dr. Varságh 
Béla gyógyszerész, képviselő, jeles közéleti 
személyiség átvette a királytól a Ferenc Jó-
zsef rend lovagkeresztjét. 

Májusban nyilvánosságra került az előző év 
leggazdagabb adófizetőinek listája, melyet gr. 
Apponyi Albert vezetett 15.958 koronával. 

Júniusban elkezdődött a villanytelep épí-
tése. Megnyílt a Körös-csatorna pallókkal el-
kerített uszodája a ligetnél. Megrendezték az 
első motorkerékpár-versenyt, melyen Áchim 
Károly, Bayer Lajos, Ettore Bampa, Ős Lajos 
és Suk Kálmán indultak.

Júliusban a nagytemplom nagyharangja 
lezuhant, amikor Brhlyik Mátyás harangozó 
húzta. A harang helyrehozását Tari János 
pesti harangöntő cége vállalta. Ugyancsak 

júliusban Csabai ipartestületi hitelszövetkezet 
alakult, és leégett a Breznyik-féle gőzmalom. 

Augusztusban az ipartestület memorandu-
mot terjesztett fel a sztrájk ellen a kormány-
hoz, munkásotthon létesült a Hunyadi téren, s 
jó ütemben épült a villamostelep. 

Szeptemberben elkezdődött az emeletes 
kórház építése Wagner József építész terve 
szerint. Az épületet a kor igényeinek megfele-
lően tervezték. A polgári leányiskola átalakult 
felsőbb iskolává. 

Októberben Zsilinszky Mihály, Csaba or-
szággyűlési képviselője beszámolót tartott.

Novemberben felavatták a Werther játék-
gyárat. Csabáról 84-en kértek útlevelet, és 
vándoroltak külföldre. 

December elsején, a sötétség beálltával 
kigyulladtak az első villanylámpák. Kiépült 
39 km utcai hálózat, 260 hálózatra kapcsolt 
fogyasztóval és 3000 izzólámpa világított. 29-
én az új elöljárósági választáson Áchim F. Ta-
mást egyhangúlag bírónak választották.

Gécs Béla

Dr. Varságh Béla (1840-1925)

A harmadéves, végzős színészek két mesterségtanáruk-
kal, Katkó Ferenccel és Seregi Zoltánnal

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Hat szakon 36 fiatal végzett a Színitanházban


