
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Fákat döntött ki 
a vihar 6.

Miklós Attila
beszámol 7.

Túl édes? Ki-ki 
maga dönt 9.

XXIX. évfolyam, 15. szám      2019. augusztus 8.

Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Korszerűbb, szebb lett a csabai piac

Önkormányzati választás:
Eddig két polgármesterjelölt jelezte indulását

Újra a régi, de felújított helyükön várják a vevőket az árusok

A Hajrá Békéscsaba Egyesület Szarvas Péter jelenlegi polgármestert kérte fel, hogy 
független jelöltként újra induljon az őszi önkormányzati választásokon

Dancsó Tibor (középen) a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Párbeszéd Magyaror-
szágért és a Momentum helyi szervezeteinek támogatásával indul 

Pár nappal azután, hogy Áder János államfő október 13-ára kitűzte az önkormányzati választások időpontját, Békéscsabán is megtörténtek 
a bejelentések. Lapzártánkig Szarvas Péter és Dancsó Tibor indulását jelezték a polgármesteri székért.

A felújított rész egyik nagy előnye, hogy fedett, mégis tágas, szellős, jobban elférnek az árusok és a vásárlók

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Az árusok újra a régi he-
lyen, de felújított környe-
zetben várják vevőiket a 
békéscsabai vásárcsarnok 
melletti területen. Ezzel 
véget ért az a közel két-
éves folyamat, amely alatt 
a csarnokot és a régi kőpa-
dos területet is felújították.

Hét hónap után visszaköltöz-
hettek az árusok a csarnok 
melletti területre. Az eladók 
az új burkolattal, tetővel, va-
lamint teljes eső és nap el-
leni védelemmel ellátott he-

lyen fogadhatják vásárlóikat 
július végétől. Szák András 
illatszerrel és kozmetikai ter-
mékekkel kereskedik, 28 éve 
árul a csabai piacon. Január 
kilencedikén költözött ki a 
parkolóba, egy pici faházba, 
ahol  havat is kellett takarí-
tania, esőben pedig ázott. 
Mint mondta, nehéz volt az 
a hét hónap, amíg a felújítás 
tartott, de „kiböjtölte”, és az 
új helye sokkal szebb, kul-
turáltabb lett, mint a régi. 
Reméli, hogy a forgalma is 
növekedni fog.

Egy vásárló, Szelekovszky 
László szerint európai szín-
vonalú lett az új piac. Min-
denféle dolog megtalálható 
ott, és ami a lényeg, hogy 
jobban átlátható. Tágasab-
bak az utcák, és nem kell 
lökdösődni. Ezenkívül nagy 
előnye, hogy fedett minden-
hol és mégis szellős.

Az eddigi állandó területek 
felújítása mellett a kivitelező 
új pavilonokat is kialakított 
a kinti piac középső részén, 
belül pedig hőszigeteléssel 
ellátott vizesblokk van. Eze-

ket a helyiségeket direkt azért 
alakították ki, mert szeretnék 
odacsábítani a kolbászáruso-
kat, mondta el Zsadon Endre, 
a Békéscsaba Vagyonkeze-
lő Zrt. üzletágvezetője, majd 
hozzátette: Békéscsaba a 
kolbász városa, nagyon so-
kan foglalkoznak házi készí-
tésű kolbászok árusításával, 
és azt szeretnénk, hogy a 
vásárcsarnokból kilépve egy 
kolbászutcácska fogadja a 
piacra látogatókat.
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Idén is megrendezték a 
Gerlai Falunapot, amely-
nek keretében főzőversenyt 
is tartottak, tizenkét csapat 
részvételével.

Szegfű Ferencné, a Hajnal-
Lenkey-Jázmin Utcai Álta-
lános Művelődési Központ 
intézményvezetője, a főző-
verseny egyik zsűritagja el-
mondta, hogy a bírák között 
volt szakács, de Bíró János, a 
kerület képviselője is zsűrizett.

– A főzőversenyen min-
den csapatnak sertéshús-
ból kellett ételt készítenie, 
de rájuk volt bízva, hogy azt 
mivel bolondítják meg. A 
zsűrizés szempontjai közé 

tartozott az ízvilág, de bírál-
tuk az elkészítés módját, a 
csapat összhangját, az asz-
tal megterítését és az étel 
tálalását is – fogalmazott az 
intézményvezető, hozzátéve, 
hogy minden csapat díjazás-
ban részesült, az első három 
helyezett pedig vásárlási 
utalványt kapott.

Szegfű Ferencné arról is 
beszélt, hogy a Gerlai Falu-
nappal kapcsolatban min-
dig pozitív visszajelzések 
érkeznek hozzájuk. Meg-
jegyezte, hogy Gerla külső 
kerületként kicsit elszige-
telt, így a falunap célja el-
sősorban a közösségépítés. 

A falunapon gyermek-
programokkal és kul-
turális programokkal is 
várták az érdeklődőket. 
A rendezvény az "Aktív 
közösségek – Városré-

szi fejlesztések Békés-
csabán" című TOP-7.1.1-
16 -H-ESZA-2019 - 00399 
azonosítószámú projekt 
részeként valósult meg.

Gyemendi Réka

A Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület tagjai 
mécsesekkel tisztelegtek az 
első világháborúban elesett 
101-es császári és királyi gya-
logezred hősi halottai előtt.

Békéscsabán minden év-
ben augusztus 2-án emlé-
keznek meg a katonákról a 
Szabadság téren található 
obeliszknél, amelyet 1923-
ban a főként Békés megyei-
ekből álló gyalogezred egyik 
zászlósa készíttetett társai 
emlékére. 

– Az obeliszkre fel voltak 
írva a nevek és azok a hely-
színek is, ahol a 101-esek 
csatáztak. Az emlékművet 
aztán 1950-ben ledöntötték. 

Az egyesületünk egyik idős 
tagja elmondta, hogy ő itt volt, 
amikor ’56-ban kiásták. Több 
darabra tört az emlékmű, 
amit aztán helyrehoztak és 
a nép akaratából újból felállí-
tottak – mondta el Mészáros 
Zsuzsanna, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület alelnöke.

A 101-es császári és ki-
rályi gyalogezred 1917. au-
gusztus 2-án a keleti fronton 
harcolt az oroszok ellen, és 
pontosan ezen a napon vív-
ták a legdicsőbb csatájukat 
az első világháborúban – 
mondta el a megemlékezé-
sen Ugrai Gábor, az egyesü-
let elnöke. A magyarok több 

lövészárokból űzték ki az 
oroszokat a Csernovic kör-
nyéki ütközetben, ugyanak-
kor ez a győzelem csak azon 
az augusztusi napon 200 ka-
tona halálába került.

– Ezek derék csabai pa-
rasztlegények voltak, akiket 
belevittek egy olyan háborúba, 

amihez közük sem volt. Meg-
érdemelnek annyit, hogy mind-
annyian eljöjjünk ide, gyertyát 
gyújtsunk, koszorút tegyünk 
le, és gondoljunk rájuk kicsit, 
hisz ők a legfontosabbat adták 
ezért a hazáért: az életüket – 
mondta el Ugrai Gábor. 

Zámbori Eszter

Rokkantsági ellátást vagy 
rehabilitációs ellátást 
kaphat az a 15. életévét 
betöltött személy, akinek 
az egészségi állapota 60 
százalékos vagy kisebb 
mértékű.

A rokkantsági ellátásra és a 
rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság további feltétele, 
hogy az ügyfél a kérelem be-
nyújtását megelőző 5 éven 
belül legalább 1095 napon 
át, 10 éven belül legalább 
2555 napon át, vagy 15 éven 
belül legalább 3650 napon át 
bejelentett biztosítási jogvi-
szonnyal rendelkezzen (pél-
dául munkaviszony, egyéni 
vagy társas vállalkozói jogvi-
szony stb.), illetve az ellátás 
megállapításakor keresőte-
vékenységet ne végezzen, 
és rendszeres pénzellátás-
ban ne részesüljön.

Az ellátások megállapí-
tását követően keresőtevé-
kenység akár napi 8 órában 
is folytatható. Ugyanakkor 
annak a személynek, akinek 
a jövedelme 3 egymást köve-
tő hónapon keresztül megha-
ladja a minimálbér 150 szá-
zalékát, azaz 2019. évben a 
223 500 forintot, 10 napon 
belül értesítenie kell a rehabi-
litációs hatóságot, amely Bé-

késcsabán a Munkácsy utca 
4. sz. alatt található, és az 
elért jövedelmét is igazolnia 
kell. Ez nagyon fontos teen-
dő, ugyanis a kereseti korlát 
elérését követően az ellátást 
meg kell szüntetni, ha pedig 
valaki jogalap nélkül veszi fel 
azt, vissza kell fizetnie.

Fontos tudni azt is, hogy 
sem a rokkantsági ellátás, 
sem a rehabilitációs ellátás 
nem minősül saját jogú nyug-
díjnak, így a foglalkoztatásra 
és a járulékfizetésre is elté-
rő szabályok vonatkoznak.  
Idén az öregségi nyugdíjas 
munkavállaló keresetéből 
már csak a 15 százalékos 
mértékű személyi jövede-

lemadót kell levonni, ugyan-
akkor az előbbi ellátások-
ban részesülő jövedelmét a 
mindösszesen 18,5 százalé-
kos mértékű nyugdíjjárulék, 
egészségbiztosítási és mun-
kaerő-piaci járulék is terheli. 

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

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

2 Színes Csabai Mérleg

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. 
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda. 
Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22.
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ T B ”  S A R O K

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
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66/740-700
info@bmc.media.hu

A rokkantsági ellátás melletti munkavégzés

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szebb lett a piac

A békéscsabai piac 740 
millió forintos európai uniós 
forrásból végrehajtott felújítá-
sa 2017 nyarán kezdődött el. A 
munkálatok idén júliusban fe-
jeződtek be. Opauszki Zoltán, 
a békéscsabai önkormányzat 
fejlesztési tanácsadója el-
mondta: köszönet jár a piacon 
árusító kereskedőknek, kister-

melőknek azért a türelemért, 
kitartásért, amit tanúsítottak 
a vásárcsarnok, majd a kinti 
fedett rész fejlesztése során, 
és a működésre kedvezőtlen 
hatások ellenére is kitartottak.

A békéscsabai piac fel-
újítása hazai forrásból, a 
Modern Városok Program 
részeként 2020-ban tovább 
folytatódik majd.

Kovács Andrea

A 101-es gyalogezred katonáira emlékeztek

Falunap Gerlán, főzőversennyel
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Szeptemberben újra meg-
nyitja kapuit a Szigligeti 
utcai óvoda tanmedencé-
je. Az épület 2013 óta üze-
men kívül van, azonban 
Békéscsaba önkormány-
zata, illetve a Magyar 
Úszó Szövetség révén kö-
zel 100 millió forintból, a 
következő nevelési évben 
modern, korszerű körül-
mények között sajátíthat-
ják el az úszás alapjait a 
gyerekek.

Az épületet hat éve nem 
használhatják az óvodások 
a tetőszerkezet problémái 
miatt. Ez azonban szeptem-
bertől megváltozik, hiszen a 
szakemberek egy teljesen 
új, az előírásoknak megfele-
lő tetőt helyeztek az épület 
fölé.  A medence burkolása 
és a padló elkészült, a pad-
lófűtést is beépítették már, 
csupán a légtechnikában és 

a vízi gépészetben kell apró 
finomhangolásokat végezni 
– fogalmazott Királyné Egri 
Mónika, a Szigligeti Utcai és 
Kazinczy-lakótelepi Óvoda 
intézményvezetője.  

A kerület önkormányzati 
képviselője emlékeztetett: 
tavaly decemberben kezd-
ték meg a munkálatokat, eh-
hez szükséges volt azonban 
az a széles körű társadalmi 
összefogás, amelynek kö-

szönhetően megkezdőd-
hetett a beruházás. Fülöp 
Csaba kiemelte: az önkor-
mányzat 65 millió, míg a ha-
zai úszószövetség 35 millió 
forinttal támogatta Magyar-
ország egyetlen óvodai 
uszodájának felújítását.

– Széles körű társadalmi 
összefogás jött létre a Szig-
ligeti utcai tanmedence fel-
újítása érdekében. Támoga-
tói jegyeket bocsátottunk ki, 
amelyekből sokan, köztük 
szülők, politikusok, közéleti 
személyiségek, sportolók 
is vásároltak, de voltak elő-
adások is az uszoda javára 
– mondta az önkormányzati 
képviselő.

Fülöp Csaba hozzátette: 
augusztus közepén próba-
üzembe helyezik a tanuszo-
dát, amelyet a gyerekek 
szeptemberben vehetnek 
majd birtokba. 

P. Á.

Megfelelő ütemben halad 
a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia munkacsarnoká-
nak építése. A szakemberek 
március végén kezdték el a 
munkálatokat, az eredmény 
pedig már szemmel látha-
tó, elkészült az épület alap-
szerkezete. A BRSE növen-
dékei a tervek szerint 2020. 
március közepén vehetik 
birtokba a komplexumot.

A kivitelező a terület átvétele 
után az ott álló raktárak és a 
sportpálya bontásával indítot-
ta a munkát, majd elkezdődött 
a közel 2200 négyzetméteres 
munkacsarnok alapjának épí-
tése. Az épületben a tervek 
szerint három szabványmére-
tű röplabdapálya kap helyet. A 
Békéscsabai Röplabda Sport-

egyesület elnöke elmondta: 
a klub közel 400 sportolója 
modern körülmények között 
röplabdázhat majd ebben a 
csarnokban, amely nemzet-
közi szintű utánpótlásverseny 
lebonyolítására is alkalmas 

lesz. Baran Ádám kiemelte: a 
fejlesztés célja, hogy a város 
oktatási intézményeinek igé-
nyeit is kielégítsék.

– A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrumba több ezer diák 
jár, akiknek egy része méltatlan 

körülmények között mozog a 
testnevelésórákon. Az oktatási 
intézménnyel, illetve a várossal 
való megállapodás értelmé-
ben majd ők is használhatják 
a BRSE munkacsarnokát – fo-
galmazott a BRSE elnöke.

A szakemberek elkészítet-
ték az épület alapszerkeze-
tét, amely az aula és a három 
szabványméretű röplabdapá-
lya alapja is egyben. Molnár 
Ferenc projektvezető elmond-
ta: augusztusban kezdődik 
majd a munkacsarnok fala-
zása, hőszigetelése, valamint 
a tetőszerkezet is elkészül. 
Hozzátette: jó ütemben ha-
lad a beruházás, a szerződés 
szerint 2020. március közepé-
ig kell teljesen befejezniük a 
munkacsarnok kivitelezését. 

Papp Ádám Sándor

3FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A szakemberek elkészítették az épület alapszerkezetét

A nyár elején raktárak és a sportpálya elbontása után indulhatott az alapozás

F E J L E S Z T É S E K

Épül a röplabda-akadémia munkacsarnoka
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Elkészült a lelátó

Elkészült a Kórház utcai stadion lelátója. A békéscsabai 
labdarúgóklub a biztonságtechnikai ellenőrzést követő-
en megkapta a szükséges engedélyeket, így a másod-
osztályban szereplő csapat a 2019/2020-as szezonban is 
a megyeszékhelyen rendezheti hazai mérkőzéseit.

A Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. igazgatósági elnöke, 
Kozma János elmondta: az új nézőteret közel 1,2 milliárd fo-
rintból építették át. A régi ülőhelyeket lebontották és a helyére 
építették fel az új nézőteret, a belső térben pedig többek kö-
zött a csapatok és a játékvezetők öltözőit alakították ki. 

Megváltozik a belépés módja és rendje is, mert egy helyett 
augusztus 4-étől már két hazai bejáraton lehet megtölteni az új 
lelátót. Az egyik – távolabbi – hazai bejárat az Előre-székház 
után balra található, 5-ös számú kapu, amely egyben VIP be-
lépési pontként is üzemel. A kapun besétálva, elhaladva, a tor-
naklub mögött található az egyik új pénztár, ahol a helyszínen, 
a mérkőzések előtt is megválthatják belépőjüket az érdeklő-
dők. Gépjárművel ezen a kapun kizárólag az erre jogosult sze-
mélyek – az előre leadott rendszámok alapján – hajthatnak be. 
A másik új hazai, 3. számú kaput a ligetből lehet megközelíteni. 
Fontos tudni, hogy a kerekesszékkel érkező vendégek is ezt a 
kaput használhatják, hiszen az A1-es szektorban alakították ki 
számukra az akadálymentesen megközelíthető helyeket.

Szeptemberben nyit Megszépül a malom
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Teljesen felújítják a Gabo-
namúzeum területén álló 
szélmalmot. Az átalakítás 
különlegességét többek 
között az adja, hogy új-
razsindelyezik a malom 
tetejét, emellett az épü-
let négy új, fából készült 
szélvitorlát kap majd. 

– Békéscsaba egyik szim-
bóluma a Gabonamúzeum 
területén található, holland 
típusú szélmalom, amely 
egykor Békés és Csongrád 
megye határában, Csókás-
pusztán állt. A malmot Vaj-
nai Pál építtette két pár ma-
lomkőre 1856–1860 között. 
Az 1890-es években három 
pár kőre építették át, és az 
éves teljesítménye 15-16 

vagon termény őrlése, dará-
lása volt. Későbbi tulajdono-
sai Molnár István és Bokor 
Mihály voltak. A Kiss család 
tulajdonában 1953. novem-
ber 30-án őrölt utoljára – 
tudtuk meg Ando Györgytől, 
a múzeum igazgatójától. 

Az emblematikus, mű-
emlékvédelem alatt álló 
épület hamarosan megszé-
pül. A kivitelező cég kívül-
ről és belülről is felújítja a 
malmot, illetve annak vitor-
láit is, amelyek fából készül-
nek majd. Mochnács Pál, a 
Bólem Kft. ügyvezetője el-
mondta, hogy a vitorlánál 
akácfát és borovi fenyőt 
használnak majd. Hozzá-
tette: nagy leckét ad az is, 
hogy ilyen hosszú, ragasz-

tott fából kell rekonstruálni 
a régi terveket. 

Opauszki Zoltán fejlesz-
tési tanácsadó emlékezte-
tett arra, hogy a CsabaPark 
fejlesztése több ütemben, 
európai uniós, illetve hazai, 
kormányzati forrásból való-
sul meg. 

– Örömteli módon, a pro-
jektnek köszönhetően épí-
tett örökségünk megújításá-
ra is lehetőség nyílt. Ezáltal 
a város egyik emblematikus 
épületének tekinthető szél-
malom is újra teljes pompá-
jában lesz látható – jegyez-
te meg Opauszki Zoltán.

A tervek szerint a malom 
felújítása még ebben az év-
ben befejeződik.

Sz. R.

Újrazsindelyezik és fából készült szélvitorlát kapMegújult a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéje
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"BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!"

Szeptember végéig lehet pályázni

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND BÉKÉSCSABÁN KIVÁLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:

a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

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 
Hivatalának 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. 

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy az au-
gusztus 20-ai ünnepre való tekintettel a kommunális hulladékszállítás időpontja Békéscsabán az 
alábbi rend szerint változik:

• Augusztus 17-én, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése augusztus 20-a, 
keddi gyűjtési nap helyett Vandháton, a Jókai városrészben, Jaminában (keddi gyűjtési terü-
let), Gerlán, a Dobozi úton és a Béke kertben.

• Augusztus 19-én, hétfői gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (ve-
gyes) hulladékot az augusztus 20-ai, keddi gyűjtési nap helyett a Lencsési lakótelepen, a Bé-
kési úton és a békéscsabai közületeknél.

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6.00 óráig szíveskedjenek megfelelő állapotban az 
ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájé-
kozódhatnak. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló 
Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetések-
ről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az adományozás 
alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati 
képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-
lésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Békéscsaba városban működő, a szociális ellátás 
területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei, valamint civil szervezetek. 

A javaslatokat 2019. augusztus 15. napjáig kell beküldeni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.). A kitün-
tetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt. 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése 
a termelő, szolgáltató szektorban 2019
1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkező he-
lyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének 
növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.
1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendő.
1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50 száza-
léka, de maximum 500 000 Ft
1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók.

A pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás részle-
tes szabályait a támogatási útmutató tartalmazza. A jelen 
pályázati felhívás és a támogatási útmutató együtt értel-
mezendő.
A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatá-
si feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány miatt nem 
támogatja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város 
honlapján megjelenő pályázati dokumentáció szerinti változatlan 
formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint 
további 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplő cím-
re. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az 
előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változ-
tatására a benyújtást követően nincs lehetőség. 

Beadási határidő: 2019. szeptember 2. (hétfő).

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

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

• Kazinczy-ltp. 31. A III. em. 11.
(kétszobás, 54 m²; bérleti díja: 16 902 Ft/hó)

• Derkovits sor. 8. fszt. 4.
(egyszobás, 37 m²; bérleti díja: 18 500 Ft/hó)

• Franklin u. 239.
(másfél szobás, 49 m²; bérleti díja: 11 025 Ft/hó)

• Gorkij u. 55. fszt. 5.
(egyszobás, félkomfortos, 20 m²; bérleti díja: 3340 Ft/hó)

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő Ifjúsági Garzonokban történő elhelyezés feltételei alapján 
az alább bérleményekben:

• Dózsa György út 7. I. em. 24.
(egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)

• Dózsa György út 7. fszt. 25.
(egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 
40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alap-
ján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok a párok, akik:

• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,

• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, 
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telek-

kel rendelkeznek.
• A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék meg-

fizetésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16., pén-
tek 12.00 óra. (A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szoci-
álpolitikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as 
irodában. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényel-
hető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-502, 66/886-506.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ér-
tesíti a tisztelt Lakosságot, 
hogy a 7. számú gyermek-
orvosi körzetet 2019. július 
1. napjától Dézsiné dr. Márki 
Andrea Márta házi gyermek-
orvos látja el (rendelés hely-
színe: Trefort u. 3.).
Telefonszám: 325-457.
Rendelési idő: 
Hétfő: 8.30–12.30
Kedd: 8.30–12.30
Szerda: 8.30–12.00,
tanácsadás: 12.00–14.00
Csütörtök: 8.30–11.00
Péntek: 8.30–12.30

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ér-
tesíti a tisztelt Lakosságot, 
hogy az 5. számú fogor-
vosi körzet (dr. Baktai Zol-
tán) betegeinek ellátását 
2019. augusztus 1. napjától 
dr. Kondoros Hermina fogor-
vos végzi, változatlan hely-
színen (Corvin u. 3/1.).
Telefonszám: 06-70/309-1205.
Rendelési idő:
Hétfő: 7.00–13.00 
Kedd: 12.00–18.00 
Szerda: 12.00–18.00 
Csütörtök: 12.00–18.00 
Péntek: 7.00–13.00

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 in-
gatlanát.

Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű kivett gazdasági épü-
let, udvar.

Az ingatlan induló ára: nettó 18 860 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2019. augusztus 29., 11.00 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. szá-
mú tárgyalója.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. 
Telefonszám: 66/523-800/3816-os mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értékesíteni a következő 

ingatlanát:

Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban 
található 3216/13/A/6 hrsz.-ú, 334,85 m2 alapterületű üzlethe-
lyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 55 000 000 Ft, azaz bruttó öt-
venötmillió forint (nettó 43 307 086 Ft), a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. augusztus 27., 9.30 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. szá-
mú tárgyalója.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. 
Telefonszám: 66/523-869.
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Újabb három övezet fizetős
Parkolók

Újabb három övezetben kell fizetni a parkolásért Békés-
csabán. A berendezések már üzemelnek, így fizetni kell 
az Árpád sor fürdőhöz közel eső szakaszán, valamint a 
Szabó Dezső és Jókai út által határolt lakóövezetben is. 
A Damjanich utca Bartók Béla úthoz közelebbi részén 
nem helyeztek el automatákat, itt mobiltelefonnal lehet 
fizetni a parkolásért.

A parkolókat működtető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta: a fizetős rendszer elvileg június ele-
jén lépett volna életbe, de a finanszírozási folyamat csúszása 
miatt késett az automaták beszerzése. Korábban nem kellett 
fizetni a rendeletben meghatározott három területen, amely 
érinti az Árpád sor fürdő előtti szakaszát, a Damjanich utca 
Bartók Béla úthoz közel eső részét, valamint a Szabó Dezső 
és a Jókai utca által határolt lakóövezetet, ahol elsősorban 
piaci napokon gyakorlatilag lehetetlen megállni, mivel az au-
tósok a garázsok elé is beállnak. Mindhárom területet – az 
ott élők kérésének eleget téve – vonták be a fizető övezetek 
körébe – tájékoztatott Kozma János.

Az Árpád fürdőnél négy, a Szabó Dezső utcánál pedig három 
új automatát helyeztek el. Az üzemeltető a Damjanich utcában 
– a Bartók Béla utcához közel eső részén – közel 20 autó par-
kolására alkalmas fizetőövezetet alakított ki. Itt a jövőben sem 
lesznek automaták, így mobiltelefonos fizetésre van lehetőség.

Az ellenőrök a parkoló automaták beüzemelése után nem 
bírságoltak egyből, a július végéig tartó türelmi időszak alatt 
csak figyelmeztették az autósokat. Az érintett területeken 
élők pedig megvásárolhatják ingyenes használatra jogosító 
lakossági bérletüket.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Önkormányzati választás

A Hajrá Békéscsaba Egye-
sület Szarvas Péter jelen-
legi polgármestert kérte 
fel, hogy független jelölt-
ként újra induljon az őszi 
önkormányzati választá-
sokon. Dr. Tóth Enikő, az 
egyesület szóvivője kifej-
tette: úgy látják, hogy az 
elmúlt öt évben Szarvas 
Péter azon dolgozott, hogy 
a megyeszékhely élhetőb-
bé váljon, átlátható módon 
fejlődjön és a település 
megtartóereje növeked-
jen. Az egyesület elége-
dett a városvezető eddigi 
munkájával és úgy gondol-
ják, hogy betartotta azokat 
az ígéreteit, amelyeket öt 
évvel ezelőtt, a kampány-
időszakban tett. 

Szarvas Péter örömmel fo-
gadta az egyesület felkéré-
sét. Mint mondta, úgy érzi, 
hogy polgármesteri teendői 
során tudta hasznosítani a 
menedzseri, vezetői tapasz-
talatait, szoros párbeszédet 
folytatott a város civil szer-
vezeteivel, vállalkozásaival, 
gazdálkodó szervezeteivel 
és Békéscsaba lakóival is. 
Hozzátette, hogy Békéscsa-
bán jól látható a fejlődés, de 
még sok a tennivaló, a továb-
biakban elsősorban a városi 
alapinfrastruktúra területén 
szeretne sikereket elérni, és 

fontosnak tartja a fejlesztési 
tendencia folytatását.  

Röviddel a Hajrá Békéscsa-
ba Egyesület bejelentése 
után a Fidesz-KDNP is tá-
jékoztatót tartott, ahol Her-
czeg Tamás választókerületi 
elnök és Hanó Miklós, a Fi-
desz békéscsabai alapszer-
vezetének elnöke közölte, 
hogy polgármesterjelöltként 
pártjuk is Szarvas Pétert tá-
mogatja, és minden válasz-
tókerületben indítanak egyé-
ni jelölteket.  

Herczeg Tamás hang-
súlyozta: országgyűlési 
képviselőként jól tud együtt 
dolgozni Szarvas Péterrel a 
város fejlődéséért, és fon-
tos szempont volt számukra 
az is, hogy a polgármester 
munkájának nagy elismert-
sége van Békéscsabán. 
Hanó Miklós hozzátette, 
hogy Szarvas Péter, illetve a 
Fidesz 11 képviselője a költ-
ségvetés megszavazásával 
folyamatosan biztosította a 
város megfelelő működését, 
fejlődését, fejlesztését.

Dancsó Tibor a Demokra-
tikus Koalíció, a Jobbik, a 
Párbeszéd Magyarországért 
és a Momentum helyi szer-
vezeteinek támogatásával 
indul az őszi önkormányzati 
választáson. Az ellenzéki 
összefogás bejelentette azt 
is, hogy mind a tizenkét bé-

késcsabai választókerület-
ben indítanak jelöltet, emel-
lett kompenzációs listát is 
állítanak, ám a jelöltek kilétét 
ekkor még nem hozták nyil-
vánosságra. Beszéltek arról 
is, hogy ellenzéki oldalon to-
vábbi egyeztetések folynak.

A jelölt, az 53 éves Dan-
csó Tibor Békéscsabán 
született, gépészmérnöki 
diplomájának megszerzése 
óta a békési megyeszékhe-
lyen dolgozik vállalkozóként. 
A többgyermekes édesapa 
célja, hogy jobbá tegye a 
békéscsabaiak életét. 

A Magyar Szocialista Párt 
Békéscsabai Szervezete 
közleményt adott ki. Mint ír-
ták, a párt mindig azon dol-
gozott, hogy érdemi változás 
történjen Békéscsaba város-
vezetésében. Ezt szem előtt 
tartva, a továbbiakban is a 
programalapú együttműkö-
désben bízva, újra készek 

tárgyalóasztalhoz ülni az el-
lenzéki pártokkal, hogy „vál-
lalható szövetségben olyan 
alkalmas jelölteket” indítsa-
nak, akik sikerrel veszik fel a 
versenyt a Fidesszel. 

A békéscsabai Liberáli-
sok szerint hiába zajlottak 
tárgyalások február óta, nem 
jött létre valódi konszenzus 
az ellenzéki oldalon. Köz-
leményükben úgy fogal-
maztak, hogy az értékek és 
programok mentén történő 
együttműködés mellett elkö-
telezettek, és saját program-
mal készülnek a választásra, 
személyi kérdésekben az 
alkalmasság és a Nemzeti 
Együttműködés Rendszeré-
vel szembeni elkötelezettség 
az egyetlen mérce.

A kampány hivatalosan 50 
nappal a választások előtt, 
azaz augusztus 24-én indul 
majd.

Herczeg Tamás és Hanó Miklós a Fidesz tájékoztatóján

Eddig két polgármesterjelölt jelezte indulását

Tisztelt Választópolgárok!

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a nemzetisé-
gi önkormányzatok választását.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

Békéscsabán 17 képviselői mandátum kerül kiosztásra: a 12 egyéni választókerületben a választó-
polgárok 1-1 képviselőjelöltet közvetlenül választanak, és a töredékszavazatok alapján további 5 kép-
viselő kompenzációs listáról jut a testületbe. Továbbra is közvetlenül a választópolgárok választják 
a város polgármesterét.

A Nemzeti Választási Iroda augusztus 23. napjáig értesítőt küld a névjegyzékben szereplő választó-
polgároknak a legfontosabb tudnivalókról. Azon választópolgárok, akik esetleg nem kapnak értesítőt, 
a Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI) érdeklődhetnek afelől, hogy szerepelnek-e a név-
jegyzékben.

Jelölteket ajánlani a HVI-től igényelt ajánlóíven augusztus 24-e és szeptember 9-e között lehet.
 
Kiemelendő, hogy önkormányzati választások esetén nincs külképviseleti szavazás; átjelentke-
zéssel szavazni pedig csak a bejelentett (lakcímkártyán szereplő) tartózkodási hely szerinti 
szavazókörben lehet, kizárólag akkor, ha a tartózkodási helyet a választás kitűzését megelőző 30. 
napig létesítette a választópolgár.

Már most felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a választások zavartalan lebonyolítása 
érdekében változott az alábbi szavazókörök címe:

A kiküldésre kerülő értesítő már az új szavazóköri címeket fogja tartalmazni.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Helyi nemzetiségi önkormányzati választás azon a településen tartható, ahol legalább 30 ember az 
adott nemzetiséghez tartozónak vallotta magát a legutóbbi – 2011-ben megtartott – népszámláláson. 
Békéscsabán – a hatályos jogszabályok és népszámlálási adatok alapján – az alábbi nemzetiségi 
önkormányzati választások kitűzésére került sor:

Jelöltet ajánlani a nemzetiségi önkormányzati választásokon szintén ajánlóíven, augusztus 24-e és 
szeptember 9-e között lehet.

Nemzetiségi választásokon az választhat, illetőleg az választható, aki az erre rendszeresített űrlapon 
kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelem legkésőbb szeptember 27-én 16 óráig nyújtható be 
papíralapon vagy internetes felületen keresztül a HVI-nél. Azon választópolgárok, akiket egyszer (akár 
a korábbi években) már felvett a választási iroda a nemzetiségi névjegyékbe, mindaddig szerepelnek 
a nyilvántartásban, amíg nem kérik törlésüket, vagyis kérelmüket nem szükséges megismételniük.

A HVI elérhetőségei

A HVI vezetője: dr. Bacsa Vendel jegyző
(Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: 66/523-802, e-mail: jegyzo@bekescsaba.hu).
A HVI vezetőhelyettese: dr. Kiss Gyula
(Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: 66/523-803, e-mail: kissgy@bekescsaba.hu).
Választási ügyfélszolgálat (névjegyzék vezetése, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, mozgóurna 
igénylése, átjelentkezési kérelmek benyújtása, ajánlóívek igénylése, jelöltbejelentés, választásokkal 
kapcsolatos általános információ, szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos feladatok):
dr. Deák Zoltán, Belanka Zsolt, Bende-Engelhardt Judit, dr. Jakucsné Balczó Edit, dr. László Jenő 
Csaba, dr. Maczik Dorottya, dr. Mihályi Erzsébet (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. iroda, 
telefon: 66/510-184).
Helyi Választási Bizottsággal kapcsolatos feladatok: dr. László Jenő Csaba
(e-mail: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu).

Választással kapcsolatos általános információk

A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak az interneten a www.valasztas.hu honla-
pon és a www.bekescsaba.hu oldalon a Választások menüpont alatt, ahonnan letölthetők a választási 
eljárásban használatos űrlapok, formanyomtatványok és a város választókerületi beosztása is.

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a HVI vezetője

 korábbi szavazóhelyiség új szavazóhelyiség 
44. számú szvk. Asztalos u. 61. Orgonás Presszó Szegfű u. 11. Tündérkert Óvoda 
49. számú szvk. Orosházi út 32. Tégla Köz. Ház Orosházi út 2. „Barneváli” Óvoda 
51. számú szvk. Orosházi út 94-96. Idősek Klubja Orosházi út 101. Jamina Köz. Ház 
54. számú szvk. Kerek tanya 637. Csaba Metál Zrt. Kerek tanya 637. Kereki Korona Zrt. 
66. számú szvk. Tavasz u. 39. Vicino Nyúl Söröző Szegfű u. 87-89. Tündérkert Óvoda 
67. számú szvk. Orosházi út 32. Tégla Köz. Ház Orosházi út 2. „Barneváli” Óvoda 

 

nemzetiség választás 
bolgár országos 
görög országos 
horvát országos 
lengyel települési, országos 
német települési, területi, országos 
örmény országos 
roma települési, területi, országos 
román települési, területi, országos 
ruszin országos 
szerb települési, országos 
szlovák települési, területi, országos 
szlovén országos 
ukrán települési, országos 

 



6 Színes Csabai Mérleg

Fákat döntött ki a vihar
Az elmúlt időszakban több alkalommal 
is zivatar, nagy szél és jégeső pusztított. 
Békéscsabán is letört ágak, kidőlt fák, 
megrongálódott autók, kerítések, tetők 
jelezték a nyomát. A heves nyári viha-
rok próbára teszik a lakosságot és a ka-
tasztrófavédelem munkatársait is. Mint 
azt Gombkötő Zoltán tűzoltó alezredes 
elmondta, a viharkárokat igyekeznek mi-
hamarabb elhárítani, de sok bejelentés 
esetén időre van szükségük.

– A viharok sokszor kiszámíthatatlanul érkez-
nek, ráadásul ma már egyre sűrűbben fordul-
nak elő. Általában nagyon gyorsan lecsapnak, 
viszont tűzoltói beavatkozási szempontból 
elhúzódó eseményekről beszélünk, a súlyos-
ságtól és bejelentések számától függően több 
idő kell, hogy mindenhol segíteni tudjunk. 
Tűzoltóegységeink a veszélyeztetettséget, 
életmentést, anyagi javakat figyelembe véve 
folyamatosan számolják fel a káreseményeket 
– fogalmazott Gombkötő Zoltán. 

Az alezredestől megtudtuk, hogy viharok 
esetén legtöbbször a nagy szél és a villám-
csapás nyomán kialakult károkhoz hívják 
őket. Az elsődleges ilyenkor mindig az élet-
veszéllyel kapcsolatos káresemények felszá-
molása és az életmentés. Szintén prioritást 
élvez a közúti közlekedés akadályainak az el-
hárítása, például egy útra dőlt fa vagy villany-

oszlop eltávolítása, hogy a tűzoltóegységek 
ki tudjanak vonulni például egy megtépázott 
tetőhöz, vízzel elöntött garázshoz, és a hely-
színen el tudják hárítani a keletkezett kárt. 

Gombkötő Zoltán megjegyezte azt is, hogy 
nemcsak az esetekhez siető tűzoltóautókra, 
hanem az összes megkülönböztető hang- és 
fényjelzést használó járműre fokozottan fi-
gyeljünk oda az utakon. A közúti közlekedés-
ben részt vevők nem minden esetben tartják 
szem előtt, hogy a tűzoltóautók nagyon ritkán 
járnak egyedül. Tehát ha egy ilyen autó elha-
lad mellettünk, azt általában még követi egy 
vagy több is. Lehetőségeink szerint az úttest 
szélére minél jobban lehúzódva próbáljuk 
meg elengedni ezeket a járműveket, hogy 
minél hamarabb odaérjenek, ahol a segítsé-
gükre van szükség. 

LIFE integrált projekt

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) 
az Agrárminisztérium megbízásából az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálattal (OMSZ) 
és 10 településsel együttműködve egy 
nyolcéves LIFE környezetvédelmi integ-
rált projektet adott be 2018 áprilisában. 
A projekt a települések levegőminőségi 
terveinek végrehajtását kívánja szolgálni 
emissziós adatbázisok fejlesztésével, át-
fogó szemléletformáló, tájékoztató tevé-
kenységekkel és egy országos szakértői, 
tanácsadói hálózat felállításával.

Az integrált projektek nagy területeken (re-
gionális, multiregionális, nemzeti, nemzetek 
közötti) hivatottak környezeti vagy klímaválto-
zással kapcsolatos terveket vagy stratégiákat 
megvalósítani, amelyeket a megfelelő uniós 
környezeti vagy klímaváltozási jogszabályok 
írnak elő, elsősorban a természet, a víz, a 
hulladék csökkentése, a levegő, valamint a 
klímaváltozás terén. Biztosítják az érintettek 
bevonását, és segítik a koordinációt és a moz-
gósítást legalább egy másik releváns uniós, 
nemzeti vagy magán támogatási forrással.

A projekt partnerei: Herman Ottó Inté-
zet Nonprofit Kft. (vezető partner); Országos 
Meteorológiai Szolgálat; Flemish Institute for 
Technological Research (VITO – tervezet); 
települési önkormányzatok és szolgáltató vál-
lalataik: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, 
Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szol-
nok, Tatabánya; országos civil szervezetek.

A LIFE programban a Levegőminőség-vé-
delmi Integrált Projektet bonyolítják le, amelynek 
célja a Nemzeti Levegőszennyezés-csökken-
tési Programok végrehajtásának elősegítésére 
irányuló – a 2008/50/EK Irányelvben megha-
tározott – Levegőminőségi Tervek (Air Quality 
Plans, AQP) megvalósítása és monitorozása.

A Life program által támogatott HungAIRy 
integrált projekt fő célja a levegőminőség javí-
tása nyolc magyarországi régióban. A projekt 
a települések levegőminőségi terveinek vég-
rehajtását szolgálja emissziós adatbázisok 
fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájé-
koztató tevékenységekkel és egy országos 
szakértői, tanácsadói hálózat felállításával.

A környezet állapotának monitorozása kulcs-
fontosságú a projekt akciói által elért hatások 
nyomon követése szempontjából. Mivel Békés-
csabán nem működik automata mérőállomás, a 
levegőminőség állapotának felmérése 4 x 2 he-
tes szabványos mérésekkel történik, mobil mé-
rőállomások segítségével. A mobil mérőállomás 
helyének a kijelölése az OMSZ munkatársának 
közreműködésével megtörtént, amelynek ered-
ményeként a mobil mérőállomás Békéscsabán 
a Jaminai Rendelőintézet udvarán kapott helyet, 
ahol minden évszakban két hétig levegőtiszta-
ság-védelmi méréseket végez.

A projekt keretén belül Békéscsabán egy új 
mérőállomást is telepítenek, amelynek a helye 
a fenti mérések alapján dől el. Az új mérőál-
lomás megépülését követően Békéscsaba is 
csatlakozik az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózathoz, valamint a fenti akció ered-
ményeként elkészül Magyarország levegőmi-
nőségének széles körű áttekintése, különös 
tekintettel a fontosabb településekre.
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A 2019–2020-as tanévre a 
napokban összesen 13 mil-
lió tankönyvet szállítottak 
és szállítanak ki csaknem 
négyezer helyszínre. Bé-
késcsabára, a Szeberényi 
Gusztáv Adolf evangélikus 
iskolába augusztus 2-án 
érkeztek meg a tanköny-
vek, amelyeket szeptember 
2-án, az első tanítási napon 
vehetnek majd birtokba a 
diákok.

Közel tizenötezer darab tan-
könyv érkezett a Szeberényi 
Gusztáv Adolf evangélikus 
iskolába. Az intézmény pe-
dagógusai még áprilisban 
választották ki a tankönyv-
listából azokat, amelyekből 
a 2019–2020 tanévben ta-

nítani szeretnének. Az osz-
tályszinten elkészített listából 
választották ki a gyerekek és 
szüleik, hogy melyik tanköny-
veket szeretnék megrendel-
ni, illetve megvásárolni, mert 
elképzelhető, hogy nagyobb 
testvértől a kisebb testvérek 
megkapják a könyveiket. 

Ezt követően rögzítették a 
Kello könyvtárellátó rendsze-
rében a tankönyvigényüket, 
augusztus 2-án pedig megér-
kezett a szállítmány, amelyet 
diákmunkások segítségével, 
a tornateremben, osztályon-
ként szétválogatva pakoltak 
ki az iskola dolgozói – tájé-
koztatott Köveskúti Péter, a 
Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium és 
Általános Iskola igazgatója.

A kipakolás után egy té-
teles lista alapján ellenőrzik, 
hogy minden tankönyv meg-
érkezett-e, aztán kiválogat-
ják, hogy minden gyermek-
nek a megfelelő tankönyv 
legyen a csomagjában –  
mondta el Simon Ignác, az 
intézmény tankönyvfelelőse. 

Az iskola közel ezer di-
ákja szeptember másodi-
kán az első tanítási napon 
veheti majd át a tankönyv-
csomagját.  A könyvek a 
2019–2020-as tanévben 
kilencedik évfolyamig in-
gyenesek, jövő év szeptem-
berétől pedig a tervek sze-
rint a köznevelésben tanuló 
minden diák ingyen kapja 
majd a tankönyveket.

K. A.

Miklós Attila, az MSZP kép-
viselője gyakran fogalmaz-
za meg kritikáit, észrevé-
teleit a közgyűlésben. Mint 
mondja, egyszerűen van-
nak dolgok, amelyeket nem 
lehet szó nélkül hagyni. 
Rendhagyó értékelőjében 
a pozitívumokat és negatí-
vumokat egyaránt mérleg-
re teszi. 

– Hogy a város ügyes-bajos 
dolgairól kinek mi a vélemé-
nye, az jórészt hit kérdése: 
mit hisz arról az ügyről, ami-
ről hall, és azt miként értéke-
li. Sok embert a legkevésbé 
sem befolyásolnak a tények. 
Ez jórészt azért van, mert az 
ügyek minden részletét nem 
ismerik, amit pedig tudnak, 
azt kivétel nélkül minden mé-
dium a saját „szája íze sze-
rint” tálalja – itt helyben is. 
Persze mindenkinek jár egy 
mosoly, annak is, aki mindent 
elhisz és annak is, aki semmit 
sem, de valahol a kettő között 
van az igazság. 

– Mit könyvelne el siker-
ként, és mit nem érez annak? 

– A ciklust meghatározta, 
hogy a függetlennek mondott 
polgármester és az egyéb-
ként őt támogató kormányzó 
pártok a legnagyobb érdek-
ellentétben próbálták meg 
egyenesben tartani a várost. 
Pozitívum az emblematikus 
épületek felújítása, köztük a 
nagytemplomé, bár ahhoz 
nem volt köze a városnak. 

Szintén eredmény a szá-
mos energetikai beruházás, 
a kerékpárutak fejlesztése, 
amelyek uniós forrásból va-
lósultak meg, a városnak erre 
nem lenne forrása. Eredmény 
a stadionrekonstrukció is, bár 
ez utóbbi kivitelezése Mé-
szároshoz köthető. Ebben a 
ciklusban fejeződött be a vas-
út-rekonstrukció is – ennek 
kapcsán pedig Simicskához 
folytak a fejlesztési pénzek. 
Többször jeleztem az aggá-
lyaimat amiatt, hogy azokat 
a beruházásokat, amelyek a 
mi adóforintjainkból épülnek, 
hogyan fogjuk hosszú távon 
hatékonyan működtetni? Er-
ről azonban kevés szó esett. 
Mint ahogy az sem derült ki, 
hogy a kistérség kapcsán egy 
jól körülhatárolható érdek-
körhöz mennyi pénz került 
politikai segítséggel. Kérdés 
maradt, hogy amikor a hivatal 
szabályosan járt el, miért kap-
tunk büntetést az Öveges-
programban a kormányzat-
hoz közeli körök hibái miatt. 

Az ordító igazságtalanságok 
ellen a polgármester és a Fi-
desz-KDNP sem emelte fel a 
hangját.

– Ellenzékiként ön gyakran 
fogalmazott meg kritikát. Ez 
mennyire volt eredményes? 

– Legalább felhívtam a fi-
gyelmet… Egy olyan bizott-
ságnak vagyok az elnöke 
(jogi, ügyrendi és ellenőrzési 
bizottság), ahol a többsé-
get a Fidesz adja, le tudnak 
szavazni. Sokak szerint az 
lett volna a feladatom, hogy 
mindenkivel együttműköd-
jek. Viszont az Alföldvíz, a 
tömegközlekedés, a főiskola, 
a fejlesztések fenntartható-
sága, az InterCity, a valódi 
turisztikai attrakciók hiánya, 
a kórház adósságállománya 
kapcsán vagy az orvoshiány 
miatt fel kell szólalni és egy-
értelműen kell állást foglalni. 
Az elmúlt öt évben volt, hogy 
egyetértettem a polgármes-
terrel vagy a többséget adó 
frakcióval, volt, hogy önálló 
kezdeményezéssel éltem. 
Hogy ki kivel álmodik, az 
részletkérdés. A városért 
tenni akarást, a jó szándékot 
nem szabad megkérdőjelez-
ni, ennek mentén van értelme 
az együttműködésnek, per-
sze csak akkor, ha alapveté-
sekben egyetértünk. 

– Ősztől szeretné folytatni 
ezt a munkát? 

– Abban az esetben igen, 
ha erre van választói igény. 

Mikóczy Erika

A Békés Megyei Önkor-
mányzat idén pályázott 
először az Országos Vá-
rosmarketing Díjra két 
kategóriában. Az ünnepé-
lyes átadót a budapesti 
MédiapiacON konferencia 
keretében tartották.

A Magyar Marketing Szövet-
ség által ötödik alkalommal 
meghirdetett pályázat célja, 
hogy felhívja a figyelmet a 
városok fejlesztésében egye 
fontosabbá és intenzívebbé 
váló marketingtevékenység 
eredményességére, sokszí-
nűségére. A sikeres, hatékony 
megoldások elismerésével és 
széles körű népszerűsítésé-
vel a szövetség hozzájárul az 
igényes, szakmailag helyes 
gyakorlatok elterjedéséhez, 
illetve segíti a tapasztalat-
cserét és az együttműködést 
a marketingesek, valamint 
a megyék, városok vezetői, 
szervezetei között. Az elis-
mert szakemberekből álló 
zsűri a pályamunkákat a kö-
vetkező szempontok alapján 
értékelte: megalapozott ter-
vezés, kreativitás, szakszerű 
megvalósítás, hatékonyság, 
célszerű forrásfelhasználás.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat rendezvény-ese-

mény kategóriában a 2018. 
évi Megyenap rendezvényé-
vel pályázott, belső kom-
munikációs megoldások és 
tartalom kategóriában pedig 
a „Megyei Értékeink” című 
kiadvánnyal. Mindkét pályá-
zat pozitív elbírálásban ré-
szesült, és Városmarketing 
Gyémánt Díjat nyert, az el-
ismeréseket Tolnai Péter, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat alelnöke vette át.

A Megyenap rendezvény 
– melynek mottója „Hagyo-
mány, érték, közösség” – cél-
ja, hogy ráirányítsa a figyel-
met Békés megye értékeire, 
illetve erősítse az itt élőkben 
az összetartozás érzését. Az 
esemény középpontjában a 
megyei és települési értékek, 

a hagyományaikat őrző kéz-
művesek és kistermelők, illet-
ve az itt élő nemzetiségek áll-
nak. A program hozzájárul a 
megye lakosságának közös-
ségi életbe való bevonásához 
és a lokálpatriotizmus erősö-
déséhez. A „Megyei Értéke-
ink” című kiadvány a Békés 
Megyei Értéktárba felvett ér-
tékeket ismerteti. Az Interreg 
ROHU204 WorkMix projekt 
keretében megvalósult kiad-
vány elkészítésével a megyei 
önkormányzat Békés megye 
épített örökségének, kultu-
rális sokszínűségének, népi 
hagyományainak, természeti 
értékeinek, gasztronómiájá-
nak bemutatását és széles 
körben történő népszerűsíté-
sét tűzte ki célul.

Magyarországon jóval az 
uniós átlagot meghaladó, 
öt százalék feletti a gazda-
sági növekedés – mondta 
a Pénzügyminisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért 
és vállalati kapcsolatokért 
felelős államtitkára. Bodó 
Sándor békéscsabai saj-
tótájékoztatóján arra is 
emlékeztetett, hogy mára 
több mint 4,5 millióan dol-
goznak, a munkanélkülisé-
gi ráta pedig folyamatosan 
csökken, jelenleg 3,4 szá-
zalék körül alakul.

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Borsod-Abaúj-
Zemplén, majd Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Heves és 
Nógrád megyét követően 
most Békés, Csongrád, Ba-
ranya és Somogy megyében 
vezetjük be a német minta 
alapján kidolgozott új mód-
szertant, amely a foglalkoz-
tatási osztályok átalakítását, 
eredményességének javítá-
sát célozza meg – közölte 
Bodó Sándor. Az államtitkár 
a munkaerő-piaci reform-
program kiterjesztésével 
kapcsolatos munkáltatói 
fórumot megelőző sajtótá-
jékoztatón elmondta: ez a 
módszertan a jövő év ta-
vaszán válik gyakorlattá az 
egész országban. A prog-
ram legfontosabb célja, hogy 

egyszerre csökkentse a még 
meglévő munkanélküliséget 
és kezelje a munkaerőhiányt 
azzal, hogy a munkára kész 
és képes álláskeresőket a 
lehető legrövidebb időn be-
lül elhelyezze az elsődleges 
munkaerőpiacon. 

Bodó Sándor azt is ki-
fejtette: megsüvegelendő, 
hogy az elmúlt nyolc évben 
Kelet-Magyarországon 50 
százalékról 68,8 százalékra 
emelkedett a foglalkoztatot-
tak aránya. Míg Békés me-
gyében 2010-ben 125 ezren 
dolgoztak, ma ez a szám el-
éri a 150 ezret – ismertette a 
számokat.

A Békés Megyei Kor-
mányhivatal az elmúlt idő-
szakban jelentős lépéseket 
tett a munkaerőhiány és a 
munkanélküliség kezelése 
érdekében: Szakképzési 
Munkacsoportot hoztunk lét-

re, a megyében működő 167 
vállalkozás körében végez-
tünk felmérést – részletezte 
Takács Árpád. Míg 2011 ja-
nuárjában 34,5 ezer regiszt-
rált álláskeresőt tartottak 
nyilván a megyében, addig 
ez a szám mára 11 ezer kö-
rülire csökkent, tehát az ál-
láskeresők aránya az elmúlt 
nyolc évben 60 százalékkal 
mérséklődött. Ugyanakkor 
a közfoglalkoztatottak szá-
ma is jelentősen csökkent 
– hangsúlyozta a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott. 

A megyeszékhelyen 2015-
ben alapítottuk meg a Bé-
késcsabai Városi Vállalkozói 
Kerekasztalt, most ennek 
mintájára tervezzük a me-
gyei vállalkozói kerekasztalt 
is – jelentette be a sajtótájé-
koztatón Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő. 
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BESZÁMOLNAK A KÉPVISELŐKBÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Békés megyébe is megérkezett a munkaerő-piaci reformprogram

Városmarketing Gyémánt Díjat nyert a megyei önkormányzat

Miklós Attila: Van, amit nem lehet szó nélkül hagyni

Augusztus elején megkezdődött 
a tankönyvek kiszállítása az iskolákba
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Orgonák éjszakája Túl édes? Ki-ki maga dönt

A 15. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep kiállítása

Alföldi Csaba hangversenye A giccs határait feltérképező kiállítás látható a Munkácsy múzeumban

Békéscsaba is csatlakozott 
a Filharmónia Magyarország 
Orgonák éjszakája elneve-
zésű országos programso-
rozatához. Az evangélikus 
nagytemplomban Alföldi 
Csaba adott hangversenyt, 
melynek első darabja, Ko-
vács Szilárd Intrada című 
műve az országban több 
mint 50 orgonán egyszerre 
csendült fel. A rekordkísér-
letet követően Alföldi Csaba 
még Charles Camille Saint-
Saëns Fantasie és René Lo-
uis Becker Sonata című mű-

veiből játszott részleteket. 
A békéscsabai evangélikus 
nagytemplomban nagy volt 
az érdeklődés, megteltek a 
padsorok.

A Filharmónia Magyaror-
szág célja a kezdeménye-
zéssel az volt, hogy felhívja 
a figyelmet az orgonához 
kapcsolódó zenei élmények 
kimagasló kultúraformáló 
erejére, valamint hogy érté-
kes ismereteket közvetítsen 
a hangszer történelméről, 
működéséről, építéséről és 
jövőjéről is.

Egy héten át alkottak vá-
rosunkban a 15. Békéscsa-
bai Nemzetközi Művészte-
lep művészei júliusban. A 
különböző stílusú képek-
ből a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban nyílt kiállítás. A 11 
művész 22 alkotását felvo-
nultató tárlat szeptember 
közepéig látogatható.

A Békéstáji Művészeti Tár-
saság öt tagja mellett ezúttal 
összesen hat külföldi – három 
szlovákiai, két lengyelorszá-
gi és egy romániai – vendég 
dolgozott a művésztelepen.

– A tábor különlegessége, 
hogy nincs kötelező temati-
kája, így minden művész a 
saját komfortzónáján belül 

alkothat. A közösen eltöl-
tött idő, egymás munkáinak 
megismerése mégis folya-
matos változásra inspirálja 
őket. Nagyon jó hangulatban 
telt el idén is a tábor, érdekes 
volt látni a képek születését 
– összegzett Gnandt János, 
a Békéstáji Művészeti Társa-
ság elnöke.

A művészek idén is ked-
veztek a nagyközönségnek, 
az egyik napon a Szent István 
téren festettek, ahol bárki be-
tekinthetett a munkafolyama-
tokba. A hagyományok sze-
rint az itt készült alkotásokat 
a békéscsabai önkormány-
zatnak ajánlják fel. Emellett 
a külföldi művészek között 
voltak olyanok, akik továb-

bi képeket is adományoztak 
Békéscsabának, a múzeumot 
pedig meglepték egy 2012-
ben, Békéscsabán készült 
festménnyel, amelynek "Ma-
gyar rapszódia" a címe.

A művésztelep zárásaként 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
Honfoglalók Termében ren-
dezték be az idei kiállítást. 
Az esemény házigazdája 
Ando György múzeumigaz-
gató volt, a tárlatot pedig az 
intézmény művészettörténé-
sze, Gyarmati Gabriella nyi-
totta meg.

A tárlatot szeptember 15-
éig a múzeum nyitvatartási 
idejében tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

Kugyelka-Zámbori Eszter

Hímzett falvédők, túldíszí-
tett kerámiaszobrok, kü-
lönböző dísz- és haszná-
lati tárgyak és túl édesnek 
ítélt filmek. Mindezekkel 
találkozhat az, aki elláto-
gat a Munkácsy Mihály 
Múzeumban berendezett, 
a giccs határait feltérké-
pező kiállításra. A tárlat 
szervezői az állásfoglalás 
lehetőségét a közönségre 
bízzák, döntse el mindenki 
saját maga, hogy a bemu-
tatott tárgy mennyire mű-
vészi vagy giccses. 

– A giccs számos művészeti 
ággal határos. A néprajzban, 
a képzőművészetben, a ze-
nében és a filmművészetben 
is előfordulhat. A giccs a mű-
vészetek eszközeit használó, 
a művészet látszatát keltő, 
többnyire kereskedelmi ter-
mészetű és célú alkotás, 
amely az érzelmekre hat – 
mondta Ando György.  

A múzeum igazgatója ki-
emelte: a tárlat rendhagyó-
nak számít a szépművészeti 
értékeket közvetítő múzeum 
életében. Hozzátette, hogy a 

nézőnek saját magának kell 
eldöntenie, hol a határ, szá-
mára mennyire giccses egy-
egy tárgy.

A kiállításon többek között 
a Micsoda nő című film jele-
netei is felvillannak. A szer-
vezők különböző fejezetekre 
osztották és szöveges ma-
gyarázattal is ellátták a tár-
latot, ezzel is mutatva, hogy 
milyen dilemmákat vetnek fel 
az adott részben elhelyezett 
tárgyak. 

– Van itt például konyhai 
enteriőr, amelyben tulajdon-

képpen a két világháború 
közötti és egy nagyjából 40 
évvel ezelőtti hangulatot te-
remtettünk meg egymással 
párhuzamosan, Konyha-
tündér címen. A következő 
blokkban népviseletet után-
zó, mini szabászati remek-
művekbe öltöztetett mű-
anyag babákat állítottunk be 
egy vitrinbe – fogalmazott 
Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum művé-
szettörténésze.

A különleges tárlatnak 
van egy, a vallásossághoz 

kapcsolódó tárgyakból álló 
része, de a múzeum mun-
katársai egy külön gyer-
meksarkot is berendeztek. 
A túldíszített ülőgarnitúrát 
és gobelineket bemutató 
neobarokk rész leglátvá-
nyosabb darabja pedig az 
a porcelánszoborról készült 
fotó, amely Michael Jack-
sont és majmát örökíti meg 
aranykeretben.

A tárlat az év végéig lát-
ható a Munkácsy Mihály 
Múzeumban.

Kovács Andrea

A neobarokk rész a túldíszített ülőgarnitúrával és gobelinekkelA nagytemplomban Alföldi Csaba adott hangversenyt

Kovács Szilárd Intrada című műve az országban több 
mint 50 orgonán egyszerre csendült fel

A tárlat 11 művész 22 alkotását vonultatja fel a Munkácsy múzeumban

A valláshoz kapcsolódó tárgyakat is kiállítottak Az egyik darab Michael Jacksont és majmát örökíti meg
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MESÉLŐ MÚZEUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

A Békés Megyei Könyvtár zenei részlegének "nyitási" kedvezménye: 
állományunkból augusztustől 4 db DVD-film, valamint 5 db zenei CD 
és hangoskönyv kölcsönözhető ki. Részlegünkön kottákat és zenei 
könyveket is kölcsönözhet, emellett filmes és zenei folyóiratokat, 

magazinokat is olvashat. A kedvezmény visszavonásig érvényes!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2019. szeptember 17-
én, kedden 17 órára a Békés Megyei Könyvtárba Marik Anikó Az 
élet színei című festménykiállításának megnyitójára. A kiállítást 

megnyitja: Mészáros Zsuzsanna vizuál kulturális szakember.
Közreműködik: Gyurkó János író, költő, zeneszerző.

A tárlat 2019. október 16-áig látogatható.

Könyvtárközi kölcsönzés
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, 
kérésére más könyvtárból rövid időn belül beszerezzük és 
rendelkezésére bocsátjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer (ODR) 1998 óta működik és fejlődik a kultúráért felelős 
minisztérium támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden 
állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban 
őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat, audiovizuális 
vagy elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését a könyvtár azonnal 
közvetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja. Bővebb 

információ: konyvtar.bmk.hu/odr.

Festőfejedelemként fogadták Munkácsyt 
Budapesten és Munkácson is 

Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály 
Múzeum művészettörténésze a festőóriás 
históriáját ötven fejezetre bontva járta kö-
rül munkatársaival. Ebből szemezgetünk.

Nászútja után nyolc esztendővel, 1882. feb-
ruár 17-én érkezett ismét Budapestre Mun-
kácsy. Magával hozta azt a képét, amely 
miatt egész Európa ünnepelte, a Krisztus 
Pilátus előtt című vásznat.

Mire a Krisztus Pilátus előtt megérkezett 
Budapestre, az újságok széles körű tájé-
koztatással szolgáltak olvasóik számára a 
képen látható eseménnyel, a festésmóddal, 
a vászon méretével, és egyáltalán, a mű 
diadalútjával kapcsolatban. A felcsigázott 
közönség kíváncsian várta a festményt. Vár-
ta Krisztust. Várta az Istenembert.

A régi Műcsarnok épületében 1882 febru-
árjában és márciusában rendezett kiállítást, 
amelyen több vázlat is szerepelt, nyolcvan-
ezren látták. A bankettek egyikén a magát 
mindig is magyarnak valló festő így nyilat-
kozott: „A lelkem (…), a lelkem ezer szállal 
kötődik szent hazámhoz, és szívem min-
den dobbanásával, lelkem minden erejével 
egyetlen törekvésem, hogy külföldi sikereim-
mel a magyar művészetet támogassam és 
szolgáljam.”

1882 februárjában, a Krisztus Pilátus előtt 
című kép budapesti bemutatója idején a mű-
vész tiszteletére rendezett fogadáson jelme-
zes felvonulást tartottak. Munkácsy Rubens 
jelmezben, felesége pedig Stuart Máriaként 
jelent meg.

Munkácsy Mihály tiszteletére 1882. febru-
ár 25-én Budapesten egy koncertet rendez-
tek, ahol Liszt Ferenc eljátszotta 16. Magyar 
rapszódiáját, amelyet a festőnek ajánlott. 

Munkácsy Mihály a feleségével, művész-
társak és írók társaságában 1882. március 
2-án felkereste szülővárosát, Munkácsot. 
„»Munkácsy Mihály március hó 1-én el-
indulván nejével együtt Budapestről, útja 
diadalmenethez hasonlított; 2-án érkezett 
a diadalkapuval és lobogókkal feldíszített 

városunkba, hol az üdvözlésére összese-
reglettek által lelkesen üdvözöltetett« – írta 
Lehoczky Tivadar, a fogadóbizottság tag-
ja. Jókai Móron kívül kíséretéhez tartozott 
Pulszky Ferenc, a Képzőművészeti Társulat 
elnöke, Teleki Sándor, Kossuth honvédez-
redese, ismert emlékíró, Vadnay Károly, a 
Fővárosi Lapok szerkesztője, György Ala-
dár, Huszt szülötte, Jókai közeli barátja, A 
Hon munkatársa, Telepy Károly, a Képző-
művészeti Társulat titkára, Keleti Gusztáv 
műkritikus. Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlap 
munkatársaként tudósította az olvasókat a 
lap 1882. március 3-i számában Munkácsy 
szülővárosában tett látogatásáról.”

A munkácsi városháza dísztermében ad-
ták át a művésznek azt a szép kivitelű ezüst 
babérkoszorút, amelyet a munkácsiak ado-
mányából készíttettek. A város lakói fáklyás 
menettel tisztelegtek a festő és kíséretének 
tagjai előtt, akinek szülőházát emléktáblával 
jelölték meg. A következő napon Munkácsy 
és társasága megtekintette a város neveze-
tességeit, elsőként a különleges történelmi 
múlttal bíró, építészeti szempontból is igen 
érdekes munkácsi várat.

Munkácsy több tájképének magyaror-
szági ihletettsége köztudott. Előbbi nyomán 
feltételezhető, hogy az 1882-ben itthon tett 
látogatásának még frissen őrzött élménye 
ihlette a Téli út / Magyar táj / Alkony című 
kép megfestésére. 

Munkácsy Mihály babérkoszorúja

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

Könyvek a múltról a jelennek
2018-ban vásárolta meg a Munkácsy Mihály 
Múzeum egy könyvgyűjtemény kisebb ré-
szét, ezáltal több mint hetven darab könyv-
vel gazdagodott az intézmény. 

A könyvek összetétele és kora változatos, 
értékük pedig rendkívüli. Az összes közül ki-
emelkedik az a Szent Biblia, amelyet 1842-ben 
adtak ki Kőszegen, szlovák nyelven. Különle-
gessége abban is rejlik, hogy a történetíró és 
államtitkár Zsilinszky Mihály édesapja volt egy-
kor a tulajdonosa. Ahogy akkoriban mindenki, 
ő is a Bibliába jegyezte fel a legfontosabb csa-
ládi eseményeket, így azt is, amikor fia, Mihály 
1838-ban megszületett. 

Időrendben ezt követi három olyan könyv, 
amely egykor a Wenckheim család tulajdona 
volt. A francia és német nyelvű könyvek közül  
az egyik ex libris könyv, vagyis egy cédula bi-

zonyítja, hogy gróf Wenckheim József tulajdo-
nában volt a könyv. 

Egy másik ex libris könyv is került a múzeum-
ba, ez Zsilinszky Antalé volt. A könyvek között 
találjuk a már említett Zsilinszky Mihály munkáit 
is, többek között Tessedik Sámuel önéletírását 
vagy báró Radvánszky Béla emlékezetét.

Számos olyan kiadvány került a múzeum 
tulajdonába, amelyeket Békéscsabán adtak ki 
vagy itt íródtak, ilyenek például Szeberényi La-
jos Zsigmond munkái. A gimnáziumi értesítők-
ről is szólnunk kell, mintegy húsz darabot tesz 
ki az egykori Rudolf Főgimnázium által kiadott 
kiadványok száma. 

Az utolsó csoportba azok a kiadványok tar-
toznak, amelyek helyi énekeket tartalmaznak, 
vagy szlovák nyelvű könyvek, illetve az evan-
gélikus vallás témájában íródtak.

Szakál Veronika történész 

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu

7. Tv

66/740-700
info@bmc.media.hu



11KultúraCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A Lenkefi Terem egyszerre szolgál lehetőséggel a hagyományos, illetve a korszerű 
technikai újításoknak, melyeket a mai múzeumpedagógia használ

A fafaragók gyermek forgóhintát is készítettek

A zárónapon együtt táncoltak kicsik és nagyok

A bútorfestők a lőkösházi templom részére festett kazettákat készítettek

Kiscsoportos tevékenységek 
a múzeum felújított termeiben

Felújították és korsze-
rű technikai eszközökkel  
szerelték fel a Munkácsy 
Mihály Múzeum két ter-
mét. A 30 millió forintos 
fejlesztésnek köszönhe-
tően a Kamara- és Lenkefi 
Termet úgy alakították át, 
hogy többféle tevékeny-
ségre is alkalmasak legye-
nek. A cél elsősorban az, 
hogy a diákok megismer-
jék és megszeressék a 
múzeumot.

A Kamaraterem több funkci-
óssá válásával egyidejűleg 
lehetőség lesz kiscsoportos 
előadások megtartására úgy, 
hogy közben nem zavarja a 
közösséget a többi látogató, 

majd a program végeztével 
a mozgatható falnak köszön-
hetően könnyen visszaalakít-
ható lesz a hely egy nagyobb 
térré – tájékoztatott a fejlesz-
tési projekt felelőse, Ván Haj-
nalka, a múzeum művészet-
történésze.

A Lenkefi Terem egyszer-
re szolgál lehetőséggel a ha-
gyományos, illetve a korszerű 
technikai újításoknak, melye-
ket a mai múzeumpedagógia 
használ. Ezek közül valószínű-
leg a saját kisfilmek készítése 
vonzza majd leginkább az ér-
deklődőket, melyhez minden 
kiegészítő megtalálható lesz 
a kosztümöktől a sminkmes-
terségig. Ezt követően pedig a 
greenboxos stúdióban találha-

tó kamera segítségével le le-
het forgatni a filmet, amelynek 
végleges formáját helyben is 
elkészíthetik.

A korszerű technikai esz-
közökkel felszerelt termek 
kialakításával a Munkácsy 
Mihály Múzeum munkatársai 
azt szeretnék elérni, hogy a 
fiatalabb korosztály is megis-
merje és megszeresse az in-
tézményt. A múzeum igazga-
tóhelyettese elmondta, hogy 
ma már a múzeumpedagó-
gia egy külön szakág, ahol 
kimondottan ezzel foglalkozó 
képzett emberek elsősorban 
fiataloknak tartanak foglal-
kozásokat. Medgyesi Pál, a 
múzeum igazgatóhelyettese 
hozzátette: ezért alakítottak 
ki olyan tereket, ahol a szak-
emberek megtarthatják eze-
ket a foglalkozásokat.

A két felújított teremben 
ősztől indulnak a foglal-
kozások, és az intézmény 
dolgozói a jövőben minden 
egyes kiállításhoz múzeum-
pedagógiai tevékenységet is 
szerveznek.

K. A.

Sikeres volt a 30. Nyári 
Népművészeti Tábor

Egy héten keresztül 
kézműveskedtek a békés-
csabai Szentgyörgyi Albert 
Gimnáziumban és annak ud-
varán a Nyári Népművészeti 
Tábor résztvevői. Összesen 
470 táborozó érkezett Ma-
gyarország egész területé-
ről, valamint a Vajdaságból, 
Erdélyből, a Partiumból és a 
Felvidékről, sőt még Ausztrá-
liából és Japánból is. A Bé-
kés Megyei Népművészeti 
Egyesület harmincadik alka-
lommal rendezte meg tábo-
rát. Mint azt Pál Miklósné, az 
egyesület vezetője elmondta, 
a résztvevők 26 csoportban 
sajátíthatták el a népi kis-
mesterségek fortélyait. Vol-
tak közösségi felajánlások 
is, a kemencések az Egyen-
súly AE Egyesület számára 
kemencét és szabadtéri tűz-
helyet, a bútorfestők pedig a 
lőkösházi templom részére 
festett kazettákat készítettek. 
A fafaragók befejezték azt a 
kemenceházat, amelyet ta-
valy készítettek a Lencsési 
Általános Iskolának, de gyer-
mek forgóhinta is kikerült a 
kezük alól, valamint harang-
lábat ácsoltak, ami Lakite-
lekre, a Nemzeti Művelődési 
Intézet új székházába kerül.

a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja Géza téren

Programok:
16.00 óra  Csikósok felvezetésével a Csorvási Fúvószenekar
   és Mazsorett Csoport felvonulása a Lencsési úton,
   fellépése a Féja Géza téren
17.00 óra   A Remonda Sportegyesület lovasbemutatója
17.30 óra   A Széltoló együttes zenés gyermekműsora
18.30 óra  A „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat eredményhirdetése
19.00 óra  Dancing In The Street – fellépnek a Szabad Torna
   és Sporttánc SE és az Acid Jazz Dance Company táncosai
19.30 óra  Fitt–N Taekbo Team – bemutató edzés 
20.00 óra  Hevesi Imre és Barátai – nosztalgiakoncert 
21.00 óra   Az est sztárvendége: a COZOMBOLIS trió
21.50 óra   Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila,
   a József Attila-lakótelepi
   Településrészi Önkormányzat vezetője
22.00 óra   T Ű Z I J Á T É K

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig Szabadtéri játszóház, íjazási lehetőség
     és arcfestés díjmentesen 
16–19 óráig Egészségpont (vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés) 
16–20 óráig Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból
16–20 óráig Lovaglási lehetőség, óriáscsúszda, csillámtetoválás
16–22.30 óráig Büfé üzemel

27. SZENT ISTVÁN-NAPI
ELŐZETES

Házigazda: Takács Péter, a közösségi ház vezetője

A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Ünnepeljünk együtt!

2019. augusztus 17-én,
szombaton 16–22.30 óráig 
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2019. augusztus 19., hétfő

2019. augusztus 12., hétfő

2019. augusztus 26., hétfő

2019. augusztus 20., kedd

2019. augusztus 13., kedd

2019. augusztus 27., kedd

2019. augusztus 21., szerda

2019. augusztus 14., szerda

2019. augusztus 28., szerda

2019. augusztus 22., csütörtök

2019. augusztus 15., csütörtök

2019. augusztus 29., csütörtök

2019. augusztus 23., péntek

2019. augusztus 16., péntek

2019. augusztus 30., péntek

2019. augusztus 24., szombat

2019. augusztus 17., szombat

2019. augusztus 31., szombat

2019. augusztus 25., vasárnap

2019. augusztus 18., vasárnap

2019. szeptember 1., 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 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Üzleti Negyed
  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 Bűn és büntetlenség
22.10 Aggódunk érted 14.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
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 Sztárportré
  8.10 Zöld7
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Átkozott nap
22.15 Paskó atya konyhája
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 Utánpótláslesen
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Békéscsaba–MTK
 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 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Utánpótláslesen
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 Zöld7
21.00 Tűzijáték
21.30 Békebeli Budapest
22.50 Híradó
23.10 Zöld7
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Sztárportré
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 BRSE TV
21.00 Békéscsaba–Vasas
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 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 Púder
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggódunk érted 2.
21.50 Gogo és George
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 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Zöld7
  8.10 Forgószínpad
  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 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 1.
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 BRSE TV
  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 BRSE TV
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad
21.00 Energol-dosszié
21.55 Aggódunk érted 18.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad
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 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 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
21.00 Békéscsaba–MTK
 labdarúgó-mérkőzés
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 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 Üzleti Negyed
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 2.
22.10 Aggódunk érted 15.
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 Forgószínpad
  8.10 Utánpótláslesen
  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 Békéscsaba–Vasas
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Üzleti Negyed
  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 BRSE TV
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Totemállatok
21.50 Aggódunk érted 20.
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 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Aggódunk érted 1.
22.05 Natura túra
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 Generációnk
  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 Épí-Tech
21.00 A sándorgyuri
21.50 Aggódunk érted 5.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
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 Az Öreg Hölgy szeretői
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
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 Öt folyón hazafelé
22.55 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–Vasas
 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 Magyarok a Barcaért
22.25 Vörösiszap és
 más időzített bombák
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  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–MTK
 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 Föld sója
21.45 Tavaszi hangverseny
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
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 Új Eldorádó
22.15 Aggódunk érted 17.
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 Szárnyad árnyékában
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 A játékkastély grófjai
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Vérösvény
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság
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Vízilabda Labdarúgás: Elkezdődött a 2019/2020-as idény
Fejest ugrottak a munkába A Békéscsaba 1912 Előre NB2-es csapatának aktuális kerete

Alig egy hónapos szünet 
után ismét fejest ugrottak 
a munkába a Swietelsky-
Békéscsaba vízilabda- 
együttes utánpótlás-játé-
kosai. A fiatalok a békés-
csabai Árpád Gyógy- és 
Strandfürdőben készülnek 
az új szezonra.

Az edzők a felkészülés első 
hetében a fizikális erősítésre 
helyezték a hangsúlyt, ahol 
az elsődleges cél a megfe-
lelő forma visszaszerzése 
volt. A 15–16 éves pólósok 
többsége azzal a céllal vág 
neki a 2019/2020-as bajno-
ki szezonnak, hogy tovább 
fejlődjön mind támadójáték-
ban, mind védekezésben, és 
akár új pozícióban is megáll-
ja a helyét.

A Swietelsky-Békéscsaba 
vezetőedzője, dr. Szilágyi 
Kristóf elmondta: konkrét 
célkitűzéseket még nem 
vázoltak a fiataloknak az 
új idényre, de annyi biztos, 
hogy szeretnének jobb he-
lyen végezni az utánpótlás-
csapatokkal, mint az előző 
szezonban.

A napokban a serdülő 
csapat Szentesen vett részt 
egy háromnapos felkészü-
lési tornán, míg az ifjúsági 
együttes Hódmezővásárhe-
lyen méretteti meg magát 
barátságos mérkőzéseken. A 
szezon várhatóan augusztus 
végén, szeptember elején 
rajtol majd, a csabai fiatalok 
addigra igyekeznek igazán jó 
formába hozni magukat.

P. Á. 

A Békéscsaba 1912 Elő-
re tájékoztatása szerint 
a 2019/2020-as idényben 
sokkal nagyobb lesz az 
átjárás a csapataik kö-
zött, így bárki játszhat 
majd akár a másod-, akár 
a Megyei I. osztályban is. 
Ezáltal kialakulhat egy 
egészséges versenyhely-
zet a keretbe kerülésért, 
és a fiatalok előtt további 
kapuk nyílhatnak meg. 

Íme, az aktuális keret. 
Felső sor (balról jobbra): 

Czinanó Antal Áron (12), 
Hursán György (55), 
Babinyecz Balázs (20), 
Szalai Dániel (16) Farkas 
Márk (4), Szélpál Norbert 
(42), Ribánszki László (23), 
Pilán Márkó (27), Dávid 
Zoltán Gergő (3), Tóth Dá-
niel (11), Uram János (24).
Középső sor (balról 
jobbra): Zahorán Balázs 
(2), Szigeti Zoltán (masz-
szőr), Tóth Roland (kit-
manager), Steigerwald 
Ernő (technikai vezető), 
Pásztor József (szakmai 

igazgató), Barkász Sándor 
(többségi tulajdonos), Kin-
cses Ádám (asszisztens 
edző), Schindler Szabolcs 
(vezetőedző), Igricz Mihály 
(klubigazgató), Szikszai 
László (elnökségi tag), 
Bacsa Zoltán (masszőr), 
Hanyecz János (kapus-
edző), Brlázs István Gábor 
(asszisztens edző), Olasz 
Dénes (13).
Alsó sor (balról jobbra): 
Bán Benedek (25), Kovács 
Ádám Tibor (22), Nagy 
Sándor (5), Gréczi Márton 

(39), Király Patrik (18), Ká-
roly Bálint (7), Ilyés Tamás 
(17), Máris Dominik (15), 
Varga Tamás Károly (88), 
Mészáros Márk (8), Faragó 
Tomás (9), Pantovic Nikola 
(69), Anton Bidzilya (70).
A fotózáson nem tudott 
részt venni: Kozma Já-
nos (igazgatósági elnök), 
Belanka Csaba (gazda-
sági vezető), Ilyés Tamás 
(igazgatósági tag), Molnár 
Balázs (média-marketing-
infrastruktúra) és Lustyik 
Levente (6).
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Futással ünneplik az M44-est Suhajda Szilárd feljutott a K2-re
Futóversenyt, valamint ke-
rékpár- és görkoritúrát szer-
vez két ultramaratonista 
versenyző az M44-esen. 
Kasnyik Gábor és Tóth 
László kezdeményezése-
ként az indulók a Tiszakürt 
és Kondoros közötti több 
mint 58 kilométert teljesít-
hetik szeptember 14-én. A 
résztvevők így egyedi mó-
don, még a hivatalos átadás 
előtt avathatják fel a gyors-
forgalmi út első szakaszát.

Az M44-es futás alapgondolata 
Kasnyik Gábortól származik. A 
kondorosi ultramaratonista az 
ötletével megkereste Tóth Lász-
ló békéscsabai futónagyköve-
tet, a beruházást irányító NIF 
Zrt.-t, valamint az érintett kilenc 
település vezetőjét és a térség 
országgyűlési képviselőit is. 

Mindenki pozitívan és segítőké-
szen állt a kezdeményezéshez. 
A települések vezetői, valamint 
Boldog István, Dankó Béla és 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselők is a támogatásukról 
biztosították a futókat. 

– A teljes táv 58,4 km lesz, 
ezt meg lehet tenni egyéni 
futóként, két-, illetve négyfős 
váltóban, de kerékpáros vagy 
görkori kategóriában is lehet 

nevezeni – tájékoztatott Tóth 
László, Békéscsaba futónagy-
követe.

Az egyedülálló kezdeménye-
zést a kondorosi önkormányzat 
is támogatja, hiszen az M44-es 
út megépítése a településen és 
a régióban élők életében jelen-
tős esemény – hangsúlyozta 
Ribárszki Péter, Kondoros pol-
gármestere. 

K. A.

Ismét a Föld második leg-
magasabb csúcsát, a K2-t 
célozta meg Klein Dávid és 
a békéscsabai származású 
Suhajda Szilárd. Az expedí-
ció Szilárdnak meghozta a 
várva várt és megérdemelt 
sikert: három akklimatizá-
ciós kört követően, oxigén-
palack és teherhordók nél-
kül jutott fel a 8611 méteres 
csúcsra. Klein Dávid azon-
ban egészségügyi problé-
mák miatt inkább visszafor-
dult, hogy ne veszélyeztesse 
társa csúcstámadását.

A 2019-es Eseményhorizont 
K2 Expedíciót siker koronázta, 
Suhajda Szilárd ugyanis elér-
te a K2 csúcsát. "Csodálatos, 
felszakadozott a felhő, mindent 
jól látok, gyönyörű a gerincről 
a kilátás. Nagyon örülök, hogy 

én is gazdagíthatom az Ese-
ményhorizont csúcssikereit! 
Legközelebb, remélem, együtt 
állunk fent egy szép csúcson” 
– jelentkezett be Szilárd a K2 
csúcsáról július 25-én.

Klein Dávidnak a csúcs-
mászás közben problémái 
adódtak, gyomorpanaszokkal, 
hányingerrel küszködött. Az 

expedíció sikerének érdeké-
ben 24-én reggel döntött úgy, 
hogy a hármas táborból visz-
szaereszkedik az alaptábor-
ba. Mint mondta, nem akarta, 
hogy az egész expedíció el-
bukjon az ő rosszulléte miatt, 
ezért döntött így. Hozzátette: 
rendkívül büszke Szilárdra és 
örül a sikerének. 
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Öt érem az Atlétikai Magyar Bajnokságról Légtornatábor
Az időjárás nem fogadta kegyeibe július utolsó vasárnapján a 
124. Atlétikai Magyar Bajnokság indulóit, ugyanis hatalmas fel-
hőszakadással kezdődött a bajnoki program, amelynek követ-
keztében csak négy számot lehetett lebonyolítani.

Ami a küzdelmeket illeti, az eső és vihar elcsendesedése után 
természetesen ismét a „sportok királynője” került hatalomra, 
versenyszám versenyszámot követett. Megsüvegelendő a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club sportolóinak teljesítménye, hisz az 
időjárás okozta nehezítő körülmények között is helytálltak.

Eredmények az országos bajnokságon:
 Helyezés

1.
1.
3.
3.
3.
4.
6.

Név 
Márton Anita
Márton Anita
Novák Natália

Bogdán Annabella
Gregor László
Diószegi Dávid

Steigerwald Ernő

Korosztály
felnőtt
felnőtt
felnőtt
felnőtt
felnőtt
felnőtt
ifjúsági

Versenyszám
súlylökés

diszkoszvetés
1500 m

gerelyhajítás
3000 m akadály
3000 m akadály

400 m

Eredmény
16,90 m
55,12 m
4:35,63
50,97 m
9:14,48
9:28,38

48,91 (egyéni csúcs)

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is több sportegyesület 
szervezett nyári tábort gyermekeknek Békéscsabán. Az érdek-
lődők a nagy hagyományokkal rendelkező programok mellett 
egy kevésbé ismert mozgásformát is kipróbálhatnak, ugyanis a 
Sportolj Békés Megye Sportegyesület légtorna- és akrobatika-
tábort rendezett a Torna Club Békéscsaba épületében. 
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K I T E K I N T Ő
Folytatódik a határon átnyúló kerékpárút-fejlesztés Sarkadon is

Romániában Madarász és 
Nagyszalonta települése-
ken, míg hazánkban Sarka-
don épülnek kerékpárutak 
az összesen több 1,2 millió 
euró összköltségű európai 
uniós támogatással meg-
valósuló programban.

Újabb bicikliutak épülhetnek 
meg egy, a magyar–román 
határon átnyúló kerékpárút-
hálózat fejlesztési projekt ré-
szeként.

A Békéscsabát Nagysza-
lontával és Madarász köz-
séggel összekötő kerékpárút 
ötlete tíz évvel ezelőtt szüle-
tett meg, ám akkor a Sarka-
don és Madarászon tervezett 
kerékpárutakat nem sikerült 
megépíteni. A jelenlegi pro-
jektben Nagyszalonta csatla-
kozási pont lesz az együttmű-
ködésben, hiszen a városban 
mintegy 250 méteres szakasz 
épül meg, ugyanakkor ez le-

hetőséget ad arra, hogy ösz-
szekapcsolja a meglévő ke-
rékpáros utakat Madarásszal, 
illetve Sarkaddal – mondta el 
Török László, Nagyszalonta 
polgármestere. 

A Nagyszalonta mellett 
elhelyezkedő Madarász köz-
ségben összesen majdnem 
öt kilométer hosszú távon 
épül kerékpárút a pályázat 
támogatásával. Az út a tele-
pülésen lévő strandtól kez-
dődően, Nagyszalonta irá-

nyában, a főút mellett lévő 
gyárak mellett fog elhaladni 
és Nagyszalontával köti ösz-
sze a Sarkad önkormányzata 
által megvalósított kerékpár-
út-szakaszt – tájékoztatott 
Pacala Dan, Madarász köz-
ség tanácsosa.

Sarkad belterületén a vá-
ros turisztikai fejlesztést is 
célzó, két kerékpárútsza-
kasz épül meg. Egyrészt az 
Éden tavakat körbeölelő, 
megközelítőleg 1,4 km hosz-

szú biciklis út, illetve a Har-
gita sétányon egy úgyneve-
zett vegyes forgalmú út épül 
majd – mondta el dr. Mokán 
István polgármester. Emellett 
szintén Sarkadon az Anti úti  
meglévő kerékpárutat építe-
nék tovább a Fekete-Körös 
mentén található Ökörörmé-
nyi szabad strandig. A három  
települést érintő kerékpárút-
hálózat bruttó 1,2 millió euró-
ból épül meg 2020-ban.

Kovács Andrea

AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Tulajdonjog és törlesztés
Rovatunkban dr. Szatmári Csa-
ba ügyvéd (www.drszatmari.
hu) társasági szakjogász ad 
választ a mindennapokban 
előforduló kérdésekre. 

Ismerősöm kb. 8 hónapja vá-
sárolt egy ingatlant. A vétel-
ár felével rendelkezett csak, 
így hitelt kellett felvennie. 
Az életkora miatt ő már nem 
kapott, így a hitelt a barátnő-
je vette fel. Az ingatlan fele 
ezért a barátnő nevére lett 
bejegyezve, viszont a tör-
lesztő részleteket teljes egé-
szében az ismerősöm fizeti. 
Ha a kapcsolat megromlik, 
és szakítás lenne a vége, a 
hölgyé marad az ingatlan 
fele?

Ha a hölgy az ingatlan-nyil-
vántartásba ½ arányban tu-
lajdonosként be lett jegyezve, 
az azt jelenti, hogy ő az ingat-
lannak felerészben a tulajdo-
nosa, a tulajdonosi jogok őt a 
kapcsolattól vagy annak meg-
szakadásától függetlenül meg-
illetik. Az, hogy a törlesztő-
részleteket más fizeti helyette, 
vele szemben a tulajdonrésze 
elvonására irányuló igényt ön-
magában nem alapoz meg.

Természetesen a helyzet 
jogszerű rendezése érdeké-
ben fontos pontosan tisztáz-
ni azt, hogy milyen jogcímen 
fizetik be a hölgy helyett a 

törlesztőrészleteket: például 
az kölcsönnek vagy ajándék-
nak minősül-e? Ha a hölgy-
nek adott kölcsönről van szó, 
annak visszafizetését a köl-
csönadó követelheti, ajándék 
visszakérésére azonban csak 
nagyon szűk körben van mód. 
Ezek a kérdések a felek egy-
behangzó akaratnyilatkozata, 
illetve nyilatkozat hiányában a 
felek feltehető akarata szerint 
dőlnek el.

A felek szerződési akaratá-
tól függően a törlesztőrészletek 
megfizetése akár a hölgy tulaj-
donrészének megvásárlására 
is elvezethet: ugyanis a hölgy 
adásvételi szerződéssel akár 
el is adhatja tulajdonrészét, eb-
ben az esetben a helyette befi-
zetett törlesztőrészletek a javá-
ra megfizetett vételárrészletnek 
minősülhetnek.

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

Nyár végi hangkavalkád
Gulyás Márta, Luis Fernando Pérez

Tizenegyedik alkalommal 
rendezik meg Gulyás Márta 
Liszt-, Weiner- és Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt-
díjas zongoraművész és 
Luis Fernando Pérez (Spa-
nyolország) Albéniz-díjas 
zongoraművész nemzet-
közi zongora- és kamara-
zene mesterkurzusát és 
koncertjeit Békéscsabán, 
a Bartók Béla Szakgimná-
zium és AMI-ban, 2019. au-
gusztus 24-e és szeptem-
ber 2-a között.

A mesterkurzusra magyar és 
külföldi egyetemi hallgatók és 
ifjú művészek érkeznek Ma-
gyarországon kívül Német-
országból, Svájcból, Szerbi-
ából, Japánból és Mexikóból.

A két művész a világ leg-
nagyobb koncerttermeiben 
és fesztiváljain lép fel. A bé-
késcsabai közönség a Nyár 
Végi Hangkavalkád Fesztivá-
lon, a zeneiskola Bartók Ter-
mében, augusztus 30-án 19 
órától  Gulyás Márta Brahms-
estjét hallgathatja meg, me-
lyen közreműködik Lokodi 

Károly hegedűművész, a Ma-
rosvásárhelyi Filharmónia Ti-
berius vonósnégyesének mű-
vésze és Tomasz Máté Junior 
Prima-díjas gordonkaművész.

Augusztus 31-én 19 óra-
kor Luis Fernando Pérez lép 
színpadra. Műsorában Schu-
bert-, Milhaud-, Bach-átira-
tok, Chopin és Rachmaninov 
művei szólalnak meg. Zon-
goraestjének első felében 
partnere Császár Zsuzsanna 
zongoraművész, a Szegedi 
Tudományegyetem Zene-
művészeti Karának docense 
lesz. A két hangversenyre az 
1200 Ft-os belépőjegyeket a 
helyszínen a koncertek előtt 
lehet megvásárolni.

A fesztivál a mester-
kurzus fiatal művészeinek 
gála  hangversenyével zárul 
szeptember 1-jén 16.00 és 
18.30 órakor. Az ifjú muzsi-
kusok augusztus 27–31-e 
között Déli Matiné hangver-
senyek keretében is bemu-
tatkoznak a zeneiskolában. 
Ezekre a koncertekre a belé-
pés ingyenes, mindenkit sze-
retettel várnak.

Kerékpáros járőrök
„Két keréken a csabaiak biz-
tonságáért!” – ezzel a jel-
mondattal a rendőrség idén 
nyáron is kerékpáros rendőr-
járőr-szolgálatot lát el Békés-
csabán. A program 2016 óta 
működik, célja a bűncselek-
mények, balesetek megelő-
zése és a városban közleke-
dők segítése.

Egy tavalyi felmérés sze-
rint országos viszonylatban 
is Békéscsabán kerékpároz-
nak a legtöbben. Ez annak is 
köszönhető, hogy az elmúlt 
években sokat javult a város 
infrastruktúrája. A rendőr-
ség fontosnak tartja, hogy a 
közlekedés résztvevői elővi-
gyázatosak és körültekintőek 
legyenek, betartsák a köz-

lekedési szabályokat, vala-
mint irányváltásnál jelezzék 
a kanyarodási szándékot. A 
Békés Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivője, Vargáné 
Szombati Andrea kiemelte: a 
járőrök leginkább Békéscsa-
ba kerékpáros szempontból 
forgalmas helyein vannak 
jelen, ahol céljuk a balese-
tek megelőzése, valamint az, 
hogy a szabályok betartásá-
val példát mutassanak a két-
kerekűvel közlekedőknek.

A szóvivő hozzátette: az 
elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a békéscsa-
baiak gyakran megállítják a 
kerékpáros rendőröket, akik-
től tanácsot, segítséget és 
néha útbaigazítást kérnek.



Az Ökotárs Alapítvány 
idén is meghirdette az or-
szágos Év Fája versenyt. 
Nem a legnagyobb vagy a 
legöregebb fát keresik, ha-
nem azt, amihez kapcsoló-
dik egy történet, ami talál-
kozási 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 benevezett 
gerlai nagy platán is. 

Jakab Zsuzsanna, a Gerlai 
Wenckheim Társaság elnöke 

elmondta, hogy az öreg pla-
tánhoz szinte minden gerlai 
kötődik valamiért. A nagy 
platán a terület magánkéz-
be kerülése előtt igazi talál-
kozó- és gyülekezőhely volt. 
Egykor verseny folyt a leg-

jobb ülőhelyekért, amelyek 
a fa gyökereinek kinövésein 
voltak.

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

Békéscsaba is részt vesz 
a Virágos Magyarország 
környezetszépítési verse-
nyen, melynek fő célja a 
kulturált és vonzó telepü-
léskép kialakítása. Idén 
rekordszámú nevezés ér-
kezett: összesen 330 tele-
pülés adta be pályázatát a 
megmérettetésre.

Júliusban egy független, 
négytagú zsűri érkezett 
Hódmezővásárhelyről Bé-
késcsabára, amelynek 
tagjai a benyújtott pályá-
zatot értékelték. Az ítészek 
ezenfelül személyesen is 
bejárták és megtekintet-
ték a várost. Szarvas Pé-
ter polgármester szerint a 
megyeszékhely az elmúlt 
időszakban sokat szépült, 
közterületei megújultak, vi-
rágosabbak, szebbek és 
tisztábbak lettek, amely a 

város lakosainak is köszön-
hető.

– Az önkormányzat a Szé-
chenyi ligetben, a Gőzmalom 
téren, az Élővíz-csatorna 
partjánál, a Hunyadi téren és 
a Lencsési lakótelepen vég-
zett olyan beavatkozásokat, 
amelyekkel a város tovább 
szépült. 2017-ben megkap-
tuk pályázatunkért a Bel-
ügyminisztérium különdíját. 
Bízunk abban, hogy az idén 
is kitüntető elismerésben ré-

szesítenek majd minket – fo-
galmazott a városvezető.

A zsűri a szakmai érté-
keléskor a település zöld-
felületeinek minőségét, a 
környezeti elemek védel-
mét, a közösségi részvételt, 
a település zöldfelületeinek 
kialakítását, a turistabarát 
környezetkialakítást, vala-
mint az önkormányzat felké-
szültségét, versenyben való 
részvételét veszi figyelembe.

Gyemendi Réka
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Almássy Jánosné (90)

Sárpátki Ilona (90)

Dr. Kónya Tamás

Kovács Mihályné (90) Sipiczki Györgyné (90)

Riegler János (95)

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.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Akkreditált munkahelyre keresünk megváltozott munkaképességű 
személyügyi, munkaügyi végzettséggel rendelkező rehab mentor, 

rehab tanácsadó munkatársat szeptember 1-jei kezdéssel. 
Érdeklődni: 30/852-3493.

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: új háttámlás heverő, Nissan Sunny személyautó 1.4-es motorral, 
érvényes műszakival. Tel.: 30/684-5745. 

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
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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

Az Év Fája Virágos Magyarország
Októberig szavazhatunk a gerlai platánra Békéscsaba is benevezett az idei versenyre
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Újító megoldások és ma-
gas szintű szakértelem: 
többek közt így segíti az 
ingatlaneladókat, illetve az új otthonra vágyókat a Rock 
Home ingatlanközvetítő iroda, már Békéscsabán is!

Az ingatlantanácsadó sokkal több, mint egyszerű ingatlanos: a 
Rock Home munkatársai specialisták, akik alapos ismeretekkel 
rendelkeznek a hozzájuk tartozó városrészről, ideértve a környék 
demográfiáját, szomszédságát, infrastruktúráját, lehetőségeit 
– fogalmazott a Rock Home Békéscsaba ügyvezető igazgatója. 
Dr. Kónya Tamás hangsúlyozta, hogy ezek az ismeretek gyorsabb, 
személyesebb és rugalmasabb tanácsadást tesznek lehetővé. 
Ezt szolgálja a papírmentes iroda megoldás is, így a tanácsadók 
kevesebb időt töltenek adminisztrációval. Olyan nem lehet, hogy 
az ügyfél nem tudja, hogy éppen mit csinál a tanácsadója. Olyan 
sincs, hogy őket nem lehet elérni. A tanácsadó bizalmi ember, aki 
képletesen együtt él az ingatlannal és annak tulajdonosával. 

Az ügyvezető rámutatott, hogy bárki számára ingyenesen adnak 
tanácsot, például a csoktól a különböző hiteleken át az aktuális 
jogszabályokig. Dr. Kónya Tamás elmondta: Nálunk nincs prob-
lémás (vállalhatatlan) ingatlan, lehet rajta jelzálog, végrehajtás 
vagy bármi egyéb, mi megoldást kínálunk.

Rock Home:
Ingatlanközvetítés, 

szakértőkkel



Csaba történetében mindig 
voltak nemes lelkű adomá-
nyozók. Most a száztíz éve 
elhunyt hírneves Mokry Sá-
muel csabai búzanemesítő 
nagy értékű adományáról 
szól a történet.

Mokry Sámuel közéleti tevé-
kenységét a Békésmegyei Gaz-
dasági Egyletben bontakoztatta 
ki, húsz éven át volt annak titká-
ra. Búzanemesítőként országos 
hírű lett, és nagy vagyonra tett 
szert. 1900-ban felhagyott a 
gazdálkodással és Budapestre 
költözött, vagyonát ingatlanok-
ba fektette. Két kétemeletes 
bérháza volt, és magánzóként, 
visszavonultan élt 1909. június 
10-én bekövetkezett haláláig. 

Később, az 1910. szeptem-
ber 11-ei Békés című újság-
ban jelent meg a következő: 
„Mokry Sámuel Békéscsabán 
létesítendő egyetem céljára 
180 ezer korona alapítványt tett, 
amely összeget a püspök és 
Zsilinszky Mihály főgondnok e 
célra, gyümölcsöztetés végett, 
a hagyatékból fel is vettek”. (A 
püspök Scholtz Gusztáv volt.) 
Békéscsabán innen értesültek 
az őket megillető nagy értékű 
Mokry-hagyatékról. Szeptem-
ber 14-én, a Békésmegyei Füg-
getlenség és a Békésmegyei 
Közlöny hírül adta, hogy Mokry 
a hagyaték kezelését nem Bé-
késcsabára, hanem a debrece-

ni református kollégiumra bízta, 
annak kezelője Görgey István 
magyar királyi közjegyző volt. 
1913 tavaszán a Közlönyben a 
Mokry-hagyaték bonyodalmai-
ról értekeztek. Felidézték, hogy 
az alapítványtevő vagyonát 
Csabán szerezte, emiatt érzett 
hálájának akart a hagyatékkal 
kifejezést adni. Úgy gondolta, 
lehet, hogy csak akár egy év-
század múlva lesz szükség az 
alapítvány összegére, amely 
kamatos kamatokkal így milli-
ókra nőhet. Felvették, hogy az 
alapítványból Csabának, Deb-
recennel szövetségben kellene 
küzdenie az egyetemért, és azt 
is, hogy a csabai evangélikus 
egyháznak érdeklődnie kellene 
a hagyaték felől.

Itt érne véget az adomány-
történet, ám szerencsés módon 
sikerült megtalálni a folytatást 
is. A közjegyzői okiratként 1909. 
január 2-án Budapesten kelt 
3 oldalas, kézzel írott Mokry-

végrendeletből íme az idevo-
natkozó idézet: „III. A többi va-
gyonomat egy Békés-Csabán 
felállítandó protestáns egyetem-
re hagyományozom.” Január 
30-án „Pótvégrendelet” íródott, 
melynek a 2. oldalán ez áll: 
„...ünnepélyesen úgy rendelke-
zem bekövetkezendő halálom 
esetére, hogy a Békés-Csabán 
létesítendő protestáns egye-
tem, a neki hagyott vagyonnak 
birtokába és használatába csak 
Juliska leányom elhalálozása 
után lép, minélfogva ezen va-
gyonnak élte fogytáig való ha-
szonélvezetét ezennel Juliska 
leányomnak hagyományozom, 
s rendelem, hogy ennek szabad 
gyakorlásában őt senki sem 
háborítsa... Nevezett leányom 
azonban köteles lesz a halálom 
után megállapítandó, s Békés-
Csabán létesítendő egyetemre 
eső vagyonát halála után ennek 
teljes egészében a megállapí-
tandó összegében hagyni”. Ed-
dig a csabai egyetemet érintő 
végrendeleti rész. Nincs benne 
adat az állítólagosan felvehető 
180 ezer koronás adományról, 
sem Debrecenről. Hogy hova 
került a pénz, ez száztíz eszten-
dő múltán is a nagy kérdés.

Ez azonban mit sem von le 
Mokry Sámuel, az első magyar 
búzanemesítő nemes lelkű ado-
mányozó szándékáról. Nevét 
tisztelet övezi Békéscsabán.

Gécs Béla
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A   A N N O
A musicalek nyáron is meghódították a szíveket

Szarvason és Gyulán tart 
még néhány előadást a Jó-
kai Színház, de a Csabai 
Nyárnak vége, és augusztus 
közepe felé már megvon-
ható a mérleg. A változé-
kony, esős időjárás ellenére 
egyetlen saját előadás sem 
maradt el, és valamennyit a 
meghirdetett napon sikerült 
lejátszani. 

A Csabai Nyár programjában 
egy budapesti vendégelő-
adást mondtak le betegség 
miatt, kettőt a rossz idő miatt 
a városháza díszudvaráról a 
Csabagyöngyébe költöztettek. 
Az időjárásnak kiszolgáltatott 
szabadtéri játékok sorozatá-
ban ez jó arány; öröm az is, 
hogy a nézőket a nyár eleji 
szúnyoginvázió sem tartotta 
vissza a színházi élménytől. 

A Jókai Színház júniusban 
Békéscsabán egy meseelő-
adást, egy verses- és két ze-
nés estet tartott, a Szarvasi 
Vízi Színházban négy elő-
adást, három verses műsort, 
az Ősvigasztalással Nagy-
szalontán és Aradon vendé-
geskedett. Júliusban a Csa-
bai Nyár keretében a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül, 
két verses est, Szarvason is 
Móricz darabja és két zenés 
est szerepelt. A Városmajori 
Szabadtéri Színpadra, Bu-
dapestre a My Fair Ladyt, az 

Agria Nyári Játékokra Egerbe 
a Márai főhadnagyot röpítette 
a társulat. Augusztus elején a 
Mária főhadnagy Szarvason 
is meghódította a szíveket, 
volt még zenés és verses est. 
Nem múlhat el a Körös-parti 
szezon Monte Cristo nélkül, 
aki augusztus 8-án és 9-én 
látogat el Szarvasra. A Gyulai 
Várszínházban Az igazmondó 
juhász és az aranyszőrű bá-
rány című zenés mesejátékot 
adja elő a színház, és Szarva-
son lesz még két zenés ver-
ses est a 19-ei díjátadó gáláig. 
S a 23. Gdanski Nemzetközi 
Shakespeare Fesztiválon vett 
részt az Aradi Kamaraszín-
ház, amelyen Tom Stoppard 
darabját, a Rosencrantz és 
Guildenstern halott című elő-
adást mutatták be Tapasztó 
Ernő rendezésében, Tege An-
tal és Gulyás Attila főszerep-
lésével. 

Az egész nyári gazdag or-
szágos repertoár után hamaro-
san kezdődik a kőszínházi évad, 
és aki még nem váltott bérletet, 
megteheti. A Jókai Színházban 
a felnőtt bérlet négy színjáté-
kot és két zenés darabot kínál. 
Heltai Jenő A tündérlaki lányok, 
Molnár Ferenc Liliom, Wass 
Albert 13 almafa, Gyárfás Mik-
lós Tanulmány a nőkről, Krúdy 
Gyula A vörös postakocsi című 
műve, valamint A megfeszített 
című rockopera kerül színre. 
Szabadbérlet továbbra is vált-
ható négy, illetve hat repertoá-
ron szereplő előadásra. 

De az őszi nyitány előtt még 
felvételire várja a Színitanház 
azokat a fiatalokat, akiket érde-
kel az érettségi utáni kétéves 
OKJ-s szakmai képzés.

A felvételi időpontja: 
augusztus 22., csütörtök 10 
óra, a helyszín az Ibsen Ház. 

Niedzielsky Katalin

A Csabai Nyár programján nagy sikert aratott a varázsla-
tos musical című összeállítás

Mokry Sámuel

A Mokry-adomány kálváriája
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