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Köztéri alkotások a Munkácsy-negyedben

A kinti, kőpados rész is megszépül

A tervek szerint öt helyszínen lesznek Munkácsyra emlékeztető szobrok

Fotó: Milyó Pál

Piacfelújítás

Mint arról többször beszámoltunk, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében, 740 millió forintból
a piac területének jelentős részét korszerűsítik. A projekt
lebonyolítását a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. végzi.
Ebből a keretből első ütemben a vásárcsarnok épülete
újult meg, ezt decemberben
ismét birtokba vehették az
árusok és a vásárlók. A beruházás második ütemében a
kinti, kőpados részt fedik le és
az árusítóhelyek fejlesztése is
megtörténik.
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. január 10-én adta
át a munkaterületet a kivitelezőnek, aki most a városi
piac külső felújítását végzi
– tájékoztatott a cég üzletágvezetője. Zsadon Endre hozzátette: ezen a területen is a
már felújított részhez hasonló
tetőszerkezetet építenek ki.
Az árusok a kivitelezés ideje

alatt – akárcsak a vásárcsarnok felújításának idején – a
gazdabolt melletti parkolóban felállított sátorban kaptak helyet.
A piac felújításának második üteme előreláthatólag
június végéig befejeződik,
az árusok júliustól már az új,
megszépült környezetben fogadhatják vásárlóikat.
A piacfejlesztés azonban a
tervek szerint itt még korántsem ér véget, ugyanis a Modern Városok Programnak
(MVP) köszönhetően további
ötmilliárd forintból megvalósuló beruházást terveznek.
Ez utóbbi részeként új, fedett, térségi vásárcsarnok
épül, fedett és nyitott vásárteret alakítanak ki, zárt pavilonsor, azaz „gasztroutca”
jön létre, és egy háromszintes fedett-nyitott parkolóval
is kiegészülhet majd a létesítmény.
K. A.
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A munkák előreláthatólag június végéig befejeződnek

A tervek szerint egy Munkácsy Mihályt megjelenítő, bronzból készült szobrot állítanának fel a múzeum lépcsőjén
Békéscsaba Munkácsy városa. Munkácsy Mihály örökségét ápolja és népszerűsíti a Munkácsy-negyed fejlesztése, amelynek részét képezi a tervek szerint öt köztéri
műalkotás, szobor kihelyezése is. Az alkotásokra kiírt
pályázatra harmincnégy pályamű érkezett, ezek közül
kell kiválasztani, melyek lesznek majd láthatók a Munkácsy-negyedben – tájékoztatott dr. Ferenczi Attila.

A tanácsnok beszélt arról,
hogy Magyarországon több
helyen vannak már a Munkácsy-negyedhez hasonló kulturális városrészek, például
Pécsett a Zsolnay-negyed
vagy Egerben a vár környéke. Kiemelte, hogy Békéscsaba pedig a festőgéniusz
Munkácsy hagyatékát és
emlékét őrzi és ápolja. A
Munkácsy-negyedben
ez
egyebek mellett az épületek,
zöldterületek fejlesztésében
nyilvánul meg. Új kiállítótérrel bővült a múzeum, ahol új
állandó kiállítást is terveznek, megszépült a Széchenyi liget, a Gőzmalom tér és
az Aradi vértanúk ligete, fel-

újítás előtt áll az emlékház
épülete és a Beliczey-kúria,
de megszépülhet a könyvtár
belső udvara is.
– Szeretnénk, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az
eredményeként a helyiek
szebb környezetben éljenek,
és célunk az is, hogy a turistáknak vonzóbb célpontot jelentsen Békéscsaba. Éppen
ezért a Munkácsy-imázst, a
festő születésének 175. évfordulóján további turisztikaikulturális attrakciókkal, például a köztéri alkotásokkal
is erősítjük – jegyezte meg
dr. Ferenczi Attila.
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Gazdasági évnyitót tartott a Békés Megyei Gazdasági és Iparkamara
Lázár János a térség felzárkózási lehetőségét leginkább az infrastruktúra fejlesztésében látja
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Az M47-es gyorsforgalmi
út lesz a következő évek
egyik legnagyobb közlekedési beruházása, amely
a gazdaságilag elmaradottabb térség felzárkózását nagymértékben segíti – hangsúlyozta Lázár
János kormánybiztos Békéscsabán, az évadnyitó
gazdaságpolitikai
fórumon.

A gazdasági évadnyitót a Phaedra Közéleti Központban tartották

A megye fejlődését meghatározó vállalkozók és
közigazgatási vezetők részvételével rendezte meg
évnyitóját a Békés Megyei
Gazdasági és Iparkamara.
Az eseményen bemutatták
a TOP100 Békés Megye
Gazdasága 2018. című kiadványt is, amely a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a

Központi Statisztikai Hivatal
munkatársainak közreműködésével készült. Mint azt
dr. Orosz Tivadar, a megyei
iparkamara elnöke elmondta, a kiadvány egy útmutató
is számukra, amelyből kiderül, milyen ágazatokban érik
el a legnagyobb sikereket
a megye vállalkozói. A tanácskozás pedig jó alkalmat
kínált arra is, hogy a jelenlevőkkel megvizsgálják a térség fejlődési lehetőségeit.
A fórumon Parragh László, az országos iparkamara
elnöke beszélt arról, hogy
az idei gazdasági növekedés megközelítheti majd a
négy százalékot, de az infláció mértékét is négy százalék körülire becsülte főként
a növekvő bérkiáramlás miatt. Az elnök a digitalizációs

forradalom okozta változásokra is felhívta a figyelmet.
A gazdaságpolitikai fórumon előadást tartott Lázár
János, aki hangsúlyozta: a
gazdaságilag elmaradott térség felzárkózási lehetőségét
leginkább az infrastruktúra
fejlesztésében látja, melynek meghatározó eleme lesz
az M47-es gyorsforgalmi út
építése. Elsőként a Békéscsaba–Debrecen szakasz,
majd a Szeged–Békéscsaba
szakasz négysávosítását tervezik.
Lázár János hozzátette:
az M47-es út lesz a következő évek egyik legnagyobb
közúti közlekedési beruházása. A teljes hossz négysávosítása és gyorsforgalmi úttá
való átalakítása közel 500
milliárd forintba kerül majd.
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V I S S Z AT E K IN T É S A KÖZGY Ű L É SR E
A polgármester és a pártok képviselőinek véleménye a legfontosabb döntésekről
Január 31-én tartotta soron következő, idei első ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP,
az LMP és a DK képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: A város kiegyensúlyozott működése a cél

A város forgalmi rendjének változásaival kapcsolatban
értékes javaslatok érkeztek a közgyűlés tagjaitól, ezenfelül
az önkormányzat folyamatosan várja a lakossági kéréseket
is – tette hozzá a frakcióvezető. A politikus az M47-es nyomvonalának kijelölésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a
kiemelt kormányzati szándék a tettek szintjén is megmutatkozik, a tervezést követően a munkálatok is elindulhatnak majd.

Fidesz: Kezelhető a közel 400 millió forintos hiány
Az önkormányzat várhatóan kezelni tudja a költségvetési tervezetben jelenleg szereplő közel 400 millió forintos hiányt – fogalmazott dr. Kerekes Attila Békéscsaba 2019-es költségvetési
tervezetét értékelve.
Ez a költségvetés dinamizmust és fejlődést mutat, amely
tükrözi, hogy milyen irányba halad Békéscsaba – kezdte értékelését dr. Kerekes Attila, aki megjegyezte, hogy a város
költségvetése 39 milliárd forint. Kiemelte: azon kell dolgozni,
hogy kezelni tudják a 400 millió forintos hiányt.
– A költségvetés előkészítésének ebben a stádiumában
máskor magasabb volt a hiány. A következő pár hétben megkeressük a forrásokat ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a
költségvetés, így Békéscsaba működése, fejlődése és egyedisége megmaradjon a következő évben is – fogalmazott
dr. Kerekes Attila.
Az önkormányzat saját forrásból mintegy 200 millió forintot
tervez beruházásokra, útfejlesztésekre – emelte ki Hanó Miklós, aki hozzátette: kezdeményezték, hogy az egyéni képviselők kapjanak legalább 5-5 millió forintot, amellyel korrigálhatják
az esetleges hibákat a kommunális területen vagy megvalósíthatnak egy-egy kisebb fejlesztést.
Dr. Ferenczi Attila frakcióvezető a munka törvénykönyvének módosítását érintő előterjesztéssel kapcsolatban
hangsúlyozta: a törvény nem tartalmaz semmilyen kényszerítő eszközt arra, hogy a munkavállaló az aláírása nélkül több munkát vállaljon. Leszögezte: itt nem kényszerről, nem rabszolgatörvényről, hanem lehetőségről van szó.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán.
Főszerkesztő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba,
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Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
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A fedezethiány csökkentését közösen kell megoldani
A költségvetés első olvasatában felmerülő közel 400 millió
forintos fedezethiányra közösen kell megoldást találniuk a
képviselőknek – fogalmazott
Miklós Attila, az MSZP képviselője.
A költségvetés főösszege
közel 40 milliárd forint, jelenleg azonban itt 395 millió forint a fedezethiány – tájékoztatott a baloldali politikus.
– Ez az összeg első ránézésre nem tűnik olyan nagynak,
hiszen a 40 milliárd forintnak csupán 1 százaléka a 400 millió
forint. A költségvetésből kell kigazdálkodnia az önkormányzatnak a fejlesztési forrásokat, a működési költségeket, ebből
kell fedeznie a kötelezően ellátandó feladatokat és az önként
vállalt feladatokat is. Ha a tervezetet a költségcsökkentés
szempontjából nézzük, nem marad más, mint az önként vállalt feladatok: ezek költségei összességében 1 milliárd 300
millió forintot tesznek ki ebben az évben. Ehhez képest viszont a 400 millió forintos hiány elég nagynak tűnik – hangsúlyozta Miklós Attila.
A szocialista képviselő beszélt arról, hogy a munkatörvény
módosítása felháborodást váltott ki az országban. Az ellenzéki pártok ezért egy olyan előterjesztéssel álltak elő, amel�lyel azt szerették volna elérni, hogy a közgyűlés szolidaritást
vállaljon a békéscsabai munkavállalókkal. A közgyűlési többség azonban nem szavazta meg azt a határozati javaslatot,
amely megtiltotta volna az önkormányzat tulajdonában lévő
vállalkozásoknál, hogy alkalmazzák a 400 órás túlmunkára
vonatkozó passzust.
LMP: Nagy az igény az önkormányzati bérlakásokra
Takács Péter, az LMP tájékoztatóján felhívta a figyelmet
az önkormányzati lakások felújítására, és kitért a kerékpárút-építés miatti fakivágásokra
is.
A képviselő a költségvetést
illetően kérdésesnek tartotta,
hogy a bemutatott, közel 400
milliós hiányt a második ol-

DK: Nem kellene a város adósságállományát növelni
Nem kellene tovább növelni a
város hitelállományát – szögezte le a költségvetéssel
kapcsolatban Kaposi László.
A képviselő kiemelte: a
költségvetés első olvasatából
az látszik, hogy több lesz a
központi támogatás és a helyi adókból befolyó összegek
is növekednek. Viszont ezek
sem nyújtanak fedezetet arra a 400 milliós hiányra, amelyet
már most tartalmaz a tervezet.
– Látszik, hogy továbbra is kalkulálni kell az ingatlanok értékesítéséből, valamint hitelfelvételből származó forrásokkal.
Szerintem ez probléma. Annál is inkább, mert a költségvetés kiadási oldalán az önként vállalt feladatok 1,3 milliárdos
előirányzataiban láthatóak olyan tételek, amelyek a lakosság
többsége számára nem létfontosságúak, elérhetetlenek. Sok
esetben kisebb csoportok, olykor ezeken keresztül magánszemélyek kapnak valamilyen számomra érthetetlen okból,
és nem szociális rászorultság alapján támogatást. Így az átcsoportosítással fejlesztésekre fordítható közpénz sok esetben teljesítmény felmutatása nélkül veszíti el közpénz jellegét,
és alakul át „magánpénzzé”. Ezen kiadások megnyírbálását a
legtöbb képviselő nem támogatja, így marad a hitelállomány
folyamatos növelése – fogalmazott Kaposi László.
A képviselő beszélt arról az ellenzéki képviselők által benyújtott előterjesztésről is, amely szerint a munka törvénykönyvének változtatása az önkormányzati tulajdonban lévő
cégek dolgozóira ne legyen alkalmazható. Megjegyezte: nem
érte meglepetésként, hogy a testület nem szavazta meg az
előterjesztésüket. Ők viszont szerették volna éreztetni a dolgozókkal, hogy nem támogatják a túlóratörvény módosítását.
Varga Diána, Kovács Dávid, Kovács Andrea, Szabó Rita

A túlóratörvény ellen szólaltak fel az ellenzéki képviselők
Közösen tartottak sajtótájékoztatót a Magyar Szocialista
Párt, a Jobbik, a Demokratikus Koalíció, valamint a Magyar
Liberális Párt tagjai a közgyűlés után. A téma a túlóratörvény
szabályozásával kapcsolatos előterjesztés volt, melyet nem
fogadott el a közgyűlés.
Az ellenzéki képviselők szerint az, hogy Szarvas Péter
nem vokstolt, sokat elárul arról, hogy a polgármester hogyan
vélekedik a kérdésről.
– A közösen támogatott előterjesztés arról szólt, hogy a
száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél
ne alkalmazzák a munka törvénykönyvének a módosítását.
Ez egy gesztus lett volna az itt élők felé, amit végül a Fideszfrakció nem szavazott meg. Ez azt jelenti, hogy a többségi
kormánypárt nem kívánja képviselni a békéscsabaiak érdekeit – jelentette ki Miklós Attila (MSZP).
– Az a frakció ellenezte az előterjesztés megszavazását,
amelynek kormánya komoly összegeket áldoz arra, hogy reklámozza magát, mint a családokat támogató kormány – fogal-
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Pénz- és munkaügyek egyaránt előkerültek az év első békéscsabai közgyűlésén. Szarvas Péter kiemelte az M47-es építésének terveit, amely esetében három nyomvonalterv született. Ezek közül a közgyűlés azt a két változatot támogatta,
amelyben a gyorsforgalmi út Békéscsabát nyugatról kerülné el,
Mezőberénynél, Szeghalomnál és Füzesgyarmatnál haladna,
majd Berettyóújfalu környékén csatlakozna az úthálózathoz.
A városvezető kiemelte a költségvetés első olvasatát is.
Mint mondta, a büdzsé főösszege 39 milliárd, a beruházásoké
mintegy 26 milliárd forint lesz, tehát idén is a fejlesztéseké lesz
a főszerep. Kiemelte az országos nyomdaipari képzőközpont
kialakítását, a városi sportcsarnok bővítését, az ipari területek,
a CsabaPark, a kerékpárutak fejlesztését. Rámutatott, hogy 11
milliárd forintból működtetik az intézményhálózatot, amelyeknél prioritást élvez a biztonságos működés, illetve ebből az
összegből látják el a városüzemeltetési feladatokat is.
A munka törvénykönyvének módosításáról szóló vitáról a
városvezető azt mondta, hogy a határozathozatallal kapcsolatban jogi aggályai voltak, ezért nem vett részt a szavazásban.
Nagy Ferenc alpolgármester a közutak műszaki állapotának
felülvizsgálata mellett a sárga kukák elszállításának problémájára tért ki, mivel sem a város, sem a lakosság nem kapott
időben tájékoztatást a szállítás decemberi időpontjairól. Mint
mondta, erre felhívják az ezzel megbízott cég figyelmét és követelik a jövőbeni következetességet.
Borbola István. a polgármester fejlesztési tanácsadója a védőnői centrumról szólt, megjegyezte, hogy régóta húzódó ügyről van szó. Mivel a beérkezett ajánlatoknál kevesebb forrás állt
rendelkezésére, a város a különbséget a költségvetés terhére
pótolja. A centrumot egy, a kórházhoz közeli ingatlanban alakítják ki, a jelenlegi épületet felújítják, amely mellé egy újat is
építenek – zárta sorait.

vasat majd hogyan kezeli. Kiemelte, hogy ezt a problémát a
kiadások csökkentése és a bevételek növelése oldhatja meg.
Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy nagy igény van az
önkormányzati bérlakásokra, hangsúlyozva, hogy a már meglévő ingatlanok állapota miatt szükség lenne felújításokra.
– A lakásfejlesztés évek óta az egyik leggyengébb pontja
a városi költségvetésnek. A lakások felújítására minimális
összegek kerültek a büdzsébe, ebben a költségvetési évben
szerintem többet kellene fordítani erre a területre – mondta
Takács Péter
A másik nagy vitát az úgynevezett „rabszolgatörvény” váltotta ki. Az LMP-s politikus javaslata arra vonatkozott, hogy
az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági cégeknél ne alkalmazzák ezt a törvényt. A szavazati
többséget nem kapta meg az előterjesztés, de a képviselő
szerint kulturált, tényeken alapuló vita folyt ez ügyben.
Takács Péter arról is beszámolt, hogy felszólalt a közeljövőben épülő új kerékpárút kapcsán, amely a Szeberényi tértől a Békési útig tart majd. A kerékpárút nyomvonalán 32 fát
már részben ki is vágtak. A képviselő javaslatot tett arra, hogy
pótolják a fákat a belvárosban. Ennek eredményeképpen lesz
egy helyszíni szemle a környéken, hogy megtalálják a megfelelő helyet a fasor pótlására.
A közgyűlésen azt is szóvá tette, hogy a sárga kukák ürítését végző cég decemberben nem a hónap utolsó szombatján
végezte el a hulladék elszállítását, amiről a lakosság jelentős
része nem tudott.

mazott Kocziha Tünde (Jobbik), hozzátéve, hogy meglátása
szerint a törvénymódosítással családokat szakítanak szét.
Kaposi László (DK) megjegyezte: nem tudja mire vélni a
polgármester közléseit, aki jogi problémákra hivatkozva nem
vett részt a szavazásban. A képviselő szerint Szarvas Péternek ki kellett volna állnia a békéscsabaiak, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő cégek dolgozóinak érdekei mellett.
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Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Nyomvonaltervek
Középpontban a pénzügyek
Az M47-es gyorsforgalmi útról tárgyaltak

Új vezető

Ebben az évben is a fejlesztéseké a főszerep

Fotó: MTI

Fotó: Kovács Dénes

A békéscsabai képviselő-testület véleményezte azokat
a nyomvonalterveket, amelyek mentén az M47-es gyorsforgalmi út futhat majd. A fejlesztés egyelőre tervezés
alatt áll, de a kormány már most a kiemelt beruházások
közé emelte a szakasz megépítését.
A szakemberek egy ideje vizsgálják azt, hogyan lehet kialakítani Szeged, Békéscsaba és Debrecen kétszer kétsávos
közúti összeköttetését. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. elkészíttette a tanulmányterveket, melyeket az
érintett települések önkormányzatai is véleményezhetnek.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése már tanácskozott a lehetséges nyomvonalakról, majd állásfoglalást kért a
békéscsabaitól arra vonatkozóan, hogy az út Békéscsaba és
Berettyóújfalu között milyen nyomvonalon fusson.
A magyar kormány a fejlesztést a kiemelt beruházások
közé emelte, amely már szerepel az Országos Területrendezési Tervben is a következőképpen: Berettyóújfalu térsége
(M4) – Békéscsaba – Algyő térsége (M43). A nyomvonalat a
jelenleg folyó tervezési munka során pontosítják, ezt követően határozzák meg, hogy milyen műszaki megoldással építik
meg az utat és az milyen besorolást kap majd.
A közgyűlés első körben a Mezőberény, Szeghalom és
Füzesgyarmat felé vezető útvonalat támogatta. A határozati
javaslatot 17 igennel, egyhangúlag fogadta el a testület.

A békéscsabai képviselőtestület még decemberben
tárgyalta a 2019-re vonatkozó költségvetési koncepciót, a január 31-ei közgyűlésen pedig az idei büdzsé
első olvasatát vitatták meg
a közgyűlésen.
Az első olvasatból kiderül,
hogy az idei költségvetés is
fejlesztésorientált lesz: ebbe
a körbe tartoznak a Területés Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) és a
Modern Városok Programban
(MVP) létrehozandó fejlesztések. A két programban az
önkormányzat idén mintegy
26,3 milliárd forintot költhet el.
A bevételi oldalon továbbra is meghatározó szerep jut

a helyi adóknak. A tavaly előirányzott összeg szinte teljes
egésze befolyt a városi kas�szába, ezért idén megemelt
forrásmennyiséggel számolnak majd, vagyis 4,3 milliárd
forinttal. Az állam nyújtotta
központi támogatás mértéke
3,4 milliárd forint lesz, de ebben benne van a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak nyújtott keret is.
A dokumentumban továbbra is elvárásként jelenik
meg, hogy az önkormányzati intézmények takarékosan
gazdálkodjanak. A bevételek
közt nagy hangsúlyt kapnak
a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási
feladatokhoz
kapcsolódó saját bevételi elő-

irányzatok. Ezenfelül a város
még rendelkezik le nem hívott
fejlesztési hitelekkel, amely
mellett további hitelfelvételt is
terveznek. Ugyanakkor nő az
adósságszolgálat.
Az önkormányzat a kiadási oldalon számol a garantált
bérminimum és a minimálbér
emelésével, ezzel párhuzamosan fontos kérdés maradt
a köztisztviselők bérének növelése.
A költségvetés főösszege
39,3 milliárd forint, amelynek
teljesítéséhez szükség van
még 395,4 millió forint fedezetre, amelyre február 21éig kell megoldást találni – a
képviselők ekkor fogadják el
ugyanis a 2019-es költségvetési rendeletet.

Átalakuló sporttámogatás

Forgalmi rend

Mostantól fizetniük kell a terembérletért a TAO-s sportágak csapatainak

Felülvizsgálták Békéscsaba forgalmi rendjét 2018-ban –
a képviselők a javaslatokról 2019 első ülésén tárgyaltak.

Védőnői centrum
Indulhat a kivitelezés
Elindulhatnak a védőnői centrum kivitelezési munkálatai, miután a közgyűlésen kihirdették a
fejlesztést végrehajtó nyertes céget.
Két sikertelen közbeszerzési eljárás után újabb folyamat zajlott le az elmúlt hónapokban a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából létrehozandó Békéscsabai Védőnői Centrum kapcsán. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. munkatársai ezúttal meghívásos
eljárást folytattak le, amelyben határidőre három ajánlattevő nyújtotta be pályázatát, ebből
kettő volt érvényes. A munkálatokra nettó 105,1 millió forint áll rendelkezésre, az ajánlatok
azonban nem fértek a megszabott keretbe. A közbeszerzési eljárás nyertese a KOPP ExportImport Kft., amely nettó 116,5 millió forintért vállalja a munkálatokat.
A fejlesztés részeként megújul egy, a Dedinszky utcában található ingatlan, amely mellett új
létesítmény is épül. A beruházásban dolgozószobát, tanácsadó helyiségeket, multifunkcionális termet, szoptatóhelyiségeket, babakocsi-tárolót, nőgyógyászati vizsgálót és hozzá tartozó
várót alakítanak ki. Az energetikailag korszerűsített épület akadálymentesen lesz használható, a megközelítést az udvarról induló rámpa és lépcső biztosítja majd.

A forgalmi rend felülvizsgálatáról ötévente kell tárgyalnia a
közgyűlésnek. A megbízott Krátki Mérnöki Iroda Bt. vizsgálatának elsődleges célja az esetlegesen fennálló balesetveszély megszüntetése volt. A dokumentum alapján 78 utcában
azonnali beavatkozásra van szükség, ugyanakkor a szakemberek 300 problémát jeleztek a testület felé.
A dokumentum több esetben tért ki kereszteződések
esetében kanyarodási problémákra (Bánát utca–Lencsési
út kereszteződése), egyirányúsítás megfontolására (Ilosvai,
Festő utca, Posta köz), gyalogos-átkelők kijelölésére (Bajza–
Becsey Oszkár utca kereszteződése), parkolási problémákra
(Orosházi út, Munkácsy utca), jelzőlámpa telepítésére (Andrássy út–Kazincy–Tulipán utca), kerékpárutak burkolatának
rendezésére (Veszei, Dobozi úti kerékpárutak), gyűjtőutak,
illetve tömegközlekedési útvonalak forgalmi rendjének felülvizsgálatára, emellett több esetben javasolták a jelzőlámpák
periódusidejének növelését is.
Az ülésen szó esett arról is, hogy a beláthatóságot több
helyen akadályozzák a lakosság által ültetett növények, illetve a gyalogosok és a kerékpárosok sok helyen nem tartják
be a KRESZ szabályait, utóbbira az önkormányzatnak nincs
ráhatása.
A testület egyelőre csak megismerte a javaslatokat, azok
kivitelezéséről a közgyűlés később dönt.

Fotó: Tóth Áron

Módosul az önkormányzat
2020-ig szóló sportkoncepciója. Ez alapján A TAO-s
sportágakban érintett sportszervezeteknek – a pályázati lehetőségeik fennállásáig
– meg kell téríteniük a fenntartónak az oktatási intézmények
sportlétesítményeivel
kapcsolatban felmerülő költségeit.
A TAO-s támogatásban
érintett sportszervezeteknek
a közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság által jóváhagyott sportlétesítmény-használatot az önkormányzatnak kell megtéríteni, annak megismerését követően, hogy a sportszervezet mely létesítmény
használatáért, kitől, mekkora értékű szolgáltatást vesz igénybe. Egyúttal tájékoztatást kell
adni az adott sportszervezet különböző forrásokból származó bevételeiről is. A testület 17
igennel elfogadta a határozati javaslatot.

3

Miután Herczeg Tamás korábbi önkormányzati képviselőt tavaly áprilisban megválasztották országgyűlési
képviselőnek, nemcsak akkor betöltött posztjáról mondott le, hanem a Belvárosi
Településrészi Önkormányzat vezetéséről is. A tisztséget azóta sem töltötték be,
erről döntött a békéscsabai
testület. A részönkormányzat tagjai közé jelenleg Kiss
Tibor, Bíró Csaba, Paláncz
György, Fülöp Csaba önkormányzati képviselő és Kabai
Gábor nem önkormányzati
képviselő tartozik. A testület
a határozati javaslat alapján
16 igennel Bíró Csabát választotta elnöknek.

Elnevezések
Lakossági kérésre új közterület-elnevezésekről is döntött
a közgyűlés. A határozat értelmében a Dobozi útról nyíló két közterület elnevezése
Selyemakác utcára módosul,
egy Áfonya utcáról nyíló rész
az Epres utca nevet kapja,
egy, a Körös-part felső rész
közelében elhelyezkedő bekötő ezentúl Kerekerdő sor
névre hallgat, míg a Pozsonyi
utcát és a Kolozsvári utcát
összekötő terület Dr. Szikszai
István nevét veszi fel. Földrajzi név megállapítását vagy
megváltoztatását, műtárgy
elnevezését bárki kezdeményezheti.

Óvodavezető
A Mackó-Kuckó Óvoda vezetőjének,
Botta-Dukátné
Orczifalvi Évának július 31-én
telik le az öt évre szóló megbízatása. Főszabályként a
fenntartó nyilvános pályázat
kiírásáról hozhat döntést az
intézményvezető
kiválasztására, ám az első vezetői
ciklus után el lehet térni ettől a gyakorlattól. Így történt
ez ebben az esetben is, így
Botta-Dukátné
Orczifalvi
Évát további öt évre nevezték
ki óvodavezetőnek.

Gyerekorvos
Új házi gyermekorvosa lesz
a 7. számú körzetnek. Dr. Fekete István korábban már jelezte, hogy szeretne nyugdíjba vonulni, ezért kérdésessé
vált, hogy ki látja majd el az
érintett körzetet. Dr. Fekete
István később azzal kereste meg az önkormányzatot,
hogy a praxist el kívánja
idegeníteni dr. Márki Andrea
gyermekorvosnak. A testület
15 igennel elfogadta a javaslatot. A rendelkezés határideje június 30.
Az oldalt írta: Varga Diána

4 Hirdetmények
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F E L H Í V Á S
"

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése által adományozható
Békéscsabai Hűségdíj" kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint Békéscsabai Hűségdíj adományozható:
a)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
b)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik az
egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
c)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok részére, akik az egészségügy területén 30 éve
dolgoznak;
d)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik az
egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
e)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő, az egészségügyi alapellátást befejező háziorvosok részére, ha
az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak;
f)
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő, az egészségügyi alapellátást befejező szakdolgozók részére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak.
A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a városban működő intézmények, illetve azok közösségei,
• szakmai, érdekképviseleti szervek,
• civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes,
• ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2019. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára. (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ
a kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon kérhető.

„T B ” S A R O K
Tudatosan a jövő biztonságáért
A pénz olyan, mint az orvosság – ha nem jól használják: méreg lesz belőle."
"
Eötvös Károly
Immár 2 éve, hogy a Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök Egyesülete, a
Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai
Médiacentrum
összefogásának
köszönhetően
A JÖVŐ BIZTONSÁGA"
"
program részeként útjára indult a TB SAROK. A
szociális
biztonsággal,
társadalombiztosítással,
nyugdíjjal, családtámogatással, öngondoskodással, pénzügyi tudatossággal kapcsolatos kérdések
mindig aktuálisak, nem lehet róla eleget írni, olvasni, beszélni.
Fontos tudni, mire fordítják
befizetett járulékainkat, milyen ellátásokra számíthatunk betegség vagy időskor
elérése esetén, mi a következménye a nemkívánatos
feketemunkának",
illetve
"
miért szükséges az öngondoskodás. Mindezek tudatosítása fiatalok, aktív korúak
és időskorúak számára egyaránt rendkívül fontos.
A TB SAROK immár az
50. megjelenéséhez ért, és
időközben a fenti szervezetek együttműködésének
eredményeként számos fon-

tos célt értünk el, és mindez
a jövő biztonságát szolgálja.
Ezért készült el A JÖVŐ
"
BIZTONSÁGA – Társadalombiztosítás és Öngondoskodás" című film, mely tavaly
valamennyi Békés megyei
középiskolába eljutott és bárki számára elérhető a behir
hírportálon: https://behir.hu/
a-jovo-biztonsaga-program
Február utolsó hetében, a
PÉNZ7 alkalmából, 17 Békés
megyei középiskola diákjai
vesznek részt a Tudatosan
"
a jövő biztonságáért" című
rendhagyó, interaktív órákon,
mely egy újabb lépés a biztonság, a tudatosság felé.
A pénzügyi tudatosság
jelentősége Eötvös Károly
idézete okán is tetten érhe-

tő. A rossz célok tudattalan
költekezéshez, eladósodáshoz, betegséghez, káoszhoz
vezethetnek. De ha jó célra
használjuk, a pénz hasznosul, fejlődést eredményez,
gazdagodik az egyén, gazdagodik Magyarország.
A TB SAROK rovat – és
A JÖVŐ BIZTONSÁGA"
"
program – célja a jövőben
sem lehet más, mint a lényegre törő, figyelemfelhívó,
ugyanakkor hiteles és közérthető tájékoztatás.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Á R V E R É S
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

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

A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan. Helyrajzi szám: 13834; Területe: 2067 m2

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése által
adományozható

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 900 000 Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint (bruttó 8 763 000 Ft), a hatályos
áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2019. március 14. 10.00
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
I. emelet III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján
megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési
osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévő
út- és járdaburkolatok, kerékpárutak,
síkosságmentesítését, valamint a hóeltakarítást
a 2018. november 15. – 2019. március 15. közt
tartó téli szezonban a
TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
A hóügyelet telefon/faxszáma:

66/241-940

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 7 300 000 Ft, azaz bruttó hétmillió-háromszázezer forint (nettó 5 748 031 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. március 28. 9.30 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
I. emelet III. számú tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

Egészségügyéért"
"Békéscsaba
kitüntetés javaslattételére
Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005.
(VII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozható Békéscsaba városban legalább 10
éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú
szakmai munkát végző személynek vagy közösségnek. A
kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a szociális és egészségügyi bizottság,
• a városban működő, az egészségügyi ellátás területén
tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei,
• szakmai, érdekképviseleti szervek,
• civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló
részletes ismertetését, méltatását.

tevékenység

A javaslatokat 2019. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ
a kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505
telefonszámon kérhető.

Csabai Mérleg
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"Ha gazdasági növekedést szeretnénk,
Békés megyét kell fejlesztenünk"

A gazdasági évnyitóra Békéscsabára látogatott dr.
Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke,
akivel a gazdaságpolitikai fórumról, a gazdaság
digitalizációjáról, valamint
a szakképzés helyzetéről
beszélgettünk.

Február 5-én tartotta gazdasági évnyitóját a Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Az eseményre
Békéscsabára
látogatott
Lázár János, a Mezőhegyesi Ménesbirtok kormánybiztosa, akivel az útfejlesztésekről és a ménesbirtokról
beszélgettünk.

– Békés megyét sokan a
gazdaságilag
leszakadó
megyék között tartják számon. Országos viszonylatban hogyan állunk?
– Én ezt így nem állítanám. Azt látom, hogy a
rendszerváltás veszteseinek vonala nem Nyugat- és
Kelet-Magyarország
között húzható meg, hanem
inkább az északi és déli
terület között. Békéscsaba – minden infrastrukturális hátránya ellenére – az
utóbbi időben nagyon szép
fejlődést mutat. Sokkal nehezebb a helyzet például
Baranyában. Itt viszont az
élelmiszeripar kezd magára
találni, vannak olyan ipari
üzemek, amelyek nagyon
szépen teljesítenek. Elindult
az infrastruktúrafejlesztés
is, Békéscsaba pedig egy
nagyon szép, élhető város.
Szóval itt bizakodóan lehet
a jövőbe nézni.
– Napjainkban nagyon
fontossá vált a digitalizáció.
Mennyire nyitottak erre a
cégek, vállalkozások?

– Az M44-es gyorsforgalmi út
megépítése mit jelenthet a térség gazdaságát illetően?
– Békéscsaba jobban hozzáférhető és elérhető lesz az
M44-es megépítésével, hiszen az európai közlekedési
hálózat egyik legforgalmasabb
útvonalához, az M5-ös, M1-es
nyugat-keleti útpályához fog
csatlakozni. Mi, kormánypárti
politikusok, úgy tekintünk Békés megyére, mint egy olyan
közösségre, amely az ország
tartaléka. Ha az országban
gazdasági növekedést szeretnénk, akkor Békés megyét kell
fejlesztenünk. Ennek érdekében döntött úgy a kormány és
a parlament, hogy óriási ös�szegek befektetésével négysávosítja a 44-est. Az első 70
kilométer átadása a harmadik
negyedévben meg is történhet. A következő lépés pedig a
47-es út négysávosítása lesz.
– A 47-es út felújítása három éve fejeződött be. Gyorsnak tűnik, hogy most gyorsforgalmi úttá bővítenék.
– Normál esetben ötévente fel kellene újítani az utakat,

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke
– A digitalizáció, az infokommunikációs
technikák
lehetőséget teremtenek. Ha
valaki ezt felismeri, akkor
fejlődési lépcsőfokokat ugorhat át, ha viszont nem, akkor
lemaradhat. A nagy multinacionális cégeknél odafigyelnek erre, a hazai feltörekvő
vállalkozásoknál
szintén.
Ugyanakkor a kisvállalkozások gyakran nem mérik fel
ennek az előnyeit. Ráadásul
minél idősebb egy generáció,
annál nehezebben fogadja el
az új technikákat. Az iparkamara a Modern Vállalkozások Programmal igyekszik
segíteni abban, hogy javuljon
a helyzet.
– Hogyan látja a szakképzés helyzetét ma?
– A társadalomban él egy
olyan hamis elképzelés, hogy
a gyereknek érettségi kell,
aztán majd elboldogul valahogy. Mi pedig azt állítjuk,
hogy a gyereknek szakma

kell, és utána biztosan elboldogul. Finnországban, ahol
az oktatási rendszer rendkívül hatékony, a gyerekek 70
százaléka a középiskolában
megtanul egy szakmát és
utána lép tovább. Ausztriában
40, Németországban 50 százalék körül van ez az arány.
Ha valaki megtanul egy szakmát, nem biztos, hogy abban
fog elhelyezkedni, de minden
szakmából van továbblépés.
Ha megnézzük a nagy európai autóipari konszernek
vezetőit, 70 százalékuk szakmunkástanulóként kezdte, és
lépésről lépésre ment előre
a ranglétrán. Nekünk is ideje lenne a téves társadalmi
tudattal szakítanunk, hogy a
szakmunka értéke a helyére
kerüljön.
(A 7.Tv Aktuális című műsorában készült interjú teljes
terjedelemben a behir.hu
oldalon olvasható és látható).

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense lett
dr. Takács Árpád
Az elmúlt években végzett
tudományos munkássága,
egyetemi oktatói tevékenysége, valamint az agrárium
és a vidék jövője érdekében
teljesített szolgálata elismeréseképpen, illetve a felsőoktatás és a Békés Megyei
Kormányhivatal közötti kiemelkedő szakmai együttműködés kialakításáért a
Szent István Egyetem Agrárés Gazdaságtudományi Kar
Tanácsa címzetes egyetemi
docens címet adományozott
dr. Takács Árpádnak.
Dr. Takács Árpád 25 év
rendvédelmi,
közigazgatási
vezetői gyakorlattal, szakmai
tapasztalattal
rendelkezik,
2017 februárjáig a katasztrófavédelem kötelékében teljesített szolgálatot. Munkája
elismeréseképpen 2010-ben
Szolgálati Érdemjel arany
fokozata kitüntetésben, egy
évvel később Magyar Arany
Érdemkereszt elismerésben
részesült. 2015-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata
kitüntetést vehette át.
Dr. Takács Árpád 2017
óta a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem berkein belül működő Záróvizsga Elnöki Kollégium tagja, 2015–2016 között
óraadóként tanított a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetében. Ugyanezen időszakban
a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács tagjaként,
illetve a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle című
szaklap szerkesztőbizottsági
tagjaként is tevékenykedett.
Tartott előadást nemzetközi
és hazai tudományos konferencián, számos publikációja
jelent meg a katasztrófavédelem, iparbiztonság, védelmi igazgatás témakörében
szakmai lapokban. Tudományos lektora a „Veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés
I. – Veszélyes anyagok és
”
súlyos baleseteik az iparban
és a szállításban” címmel
2015-ben nyomdafestéket látott szakkönyvnek.
„Dr. Takács Árpád hitvallása, hogy a magyar vidék
felemelkedése, a térség népességmegtartó ereje az ag-

ráriumban, a vidékfejlesztésben keresendő. Hiszi, hogy
a vidék felemelkedésére, az
agrárium fejlesztésére komplex megoldások szükségesek, amihez az érintetteknek közös gondolkodásra,
cselekvésre van szüksége.
A kutatás-fejlesztésnek, a
felsőoktatásnak, a kamaráknak, a gazdaköröknek, az
államigazgatásnak,
agrárszakigazgatásnak együtt kell
dolgoznia…” – hangzott el a
címzetes egyetemi docens
címet tanúsító oklevél átadását megelőzően, dr. Takács
Árpád laudációjában.
Dr. Takács Árpád a címzetes egyetemi docens címét
igazoló oklevelet a Szent
István Egyetem Agrár- és
Gazdaságtudományi
Kar
diplomaátadó ünnepségén,
Szarvason vette át dr. Palkovics László rektortól és
dr. Futó Zoltán megbízott dékántól.

Lázár János, a Mezőhegyesi Ménesbirtok kormánybiztosa
ebből pedig három év már eltelt. Másrészről az a felújítás a
Szeged–Hódmezővásárhely
–Orosháza–Békéscsaba–Mezőberény szakaszt érintette,
azt követően az út rossz állapotban van Debrecenig. Mi azt
javasoltuk, hogy első lépésként
a Békéscsaba–Debrecen szakaszt négysávosítsa, és amikor
az készen van, akkor kezdjen
hozzá a Szeged–Vásárhely,
illetve Vásárhely–Békéscsaba
szakasz négysávosításához.
Ezek az útépítések nagy előrelépést hozhatnak. A miniszterelnök arról tájékoztatott: azon
dolgozik, hogy ipari jellegű
beruházások is kerüljenek a
megyébe. A mezőgazdaság
fejlesztésében pedig én Mezőhegyesen próbálok segíteni.
– Jelenleg hogyan látja a
Ménesbirtok helyzetét?
– Óriási dolog, hogy a Ménesbirtok megmaradt, nekem
pedig hatalmas felelősség.
Egy 250–300 fős szakközép-

iskolát tartunk fenn. Egy 400
lóból álló ménest, mint nemzeti örökséget próbálunk újjászervezni, és európai színvonalon működtetni, és van egy
80 épületből álló műemlékállomány is. Szeretném, ha ez
valóban egy mintagazdaság
lenne, és aki szereti a mezőgazdaságot, szívesen jönne
Mezőhegyesre.
Turisztikai
beruházásokat is tervezünk,
hogy minden, amit építünk,
megnézhető, látogatható és
tanulásra alkalmas legyen.
Egy új szarvasmarhatelepet is
építünk, ami a legkorszerűbb
lesz Magyarországon. Azt
szeretném, ha Mezőhegyes öt
éven belül Magyarország, tíz
éven belül pedig Európa legjobb mezőgazdasági üzeme
lenne.
(A 7.Tv Aktuális című műsorában készült interjú teljes
terjedelemben a behir.hu
oldalon olvasható és látható).

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A megyeházán mutatkozott be az új szlovák főkonzul
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
meghívására a megyeházán
tett látogatást Emil Kuchár,
a Szlovák Köztársaság új főkonzulja, aki valamivel több,
mint egy hónapja tartózkodik
Békéscsabán. A hivatalos
bemutatkozás előtt Zalai Mihály megyei elnökkel egyeztetett, majd a sajtó munkatársai kaptak lehetőséget, hogy
megismerjék az új főkonzult.
Zalai Mihály elmondta:
immár hagyományosnak tekinthető, hogy az új főkonzul
a megyeházán mutatkozik
be. 2014. októbere óta másodszor történt a főkonzul
személyében változás, 2016ban Igor Furdíkot, most Emil
Kuchárt is a megyeházán ismerhették meg a sajtó munkatársai.
– A Békés Megyei Önkormányzat feladataival, az itt
zajló folyamatokkal, a napi
munkával és hivatalunk működésével ismertettem meg
főkonzul urat. Abban mindketten egyetértünk, hogy
mindannyiunk közös célja
az, hogy az itt élő szlovák
lakosság megőrizze hagyományait, kultúráját – mondta
Zalai Mihály. Hozzátette: a
főkonzulátus fontos kapocs
Szlovákia és Magyarország
között.

Fotó: Zantai Péter

"Fontos, hogy a szakmunka értéke
a helyére kerüljön"
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A Szlovák Köztársaság
Főkonzulátusa 2001. szeptember 1-jén kezdte meg
hivatalos működését Békéscsabán, tevékenységi hatásköre Békés megye mellett
öt megyére terjed ki. Emil
Kuchár – Ján Süli, Štefan
Daňo és Igor Furdík után –
a negyedik főkonzul Békéscsabán. Pozsonyban született 1957. szeptember 14-én,
nős, két gyermek édesapja.
– Mielőtt Békéscsabára
indultam, vettem 10 magyar
nyelvleckét
Pozsonyban,
bevallom, a magyar nyelvismeretem elég csekély. Azt
gondolom azonban, hogy a
magyart könnyebben meg

fogom tanulni, mint mások,
40 éve tudok finnül, úgy érzem, a finnugor irányultság
mindig is a részem volt – közölte Emil Kuchár.
Elmondta: Szlovákiában
keveset tudnak Magyarországról, ezt nem tartja helyesnek, hiszen szomszédok
vagyunk. Fontos – közös –
feladatnak tekinti Szlovákia
megismertetését Magyarországon, és Magyarország
megismertetését Szlovákiában. A közeljövőben bemutatkozó látogatásokat tervez
közintézményekben, hivatalokban és olyan településeken, amelyeken jelentős számú szlovák lakosság él.

6 Társadalmi célú hirdetés
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Önellátás,
öngondoskodás
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Herczeg Tamás: Szeretném, ha egyre többen
itthon képzelnék el a boldogulásukat
Közel egy év telt el a tavaly április 8-ai országgyűlési választások óta, amikor is Békés megye 1. számú egyéni
választókerületében az érvényes szavazatok 44,7 százalékával Herczeg Tamást választották meg országgyűlési
képviselőnek. A képviselőt az elmúlt időszakról kérdeztük.

2018-ban nyitotta meg a kapuit a Kollabor Természettudományos Élményközpont a
Békés Megyei Könyvtár épületében. A Kollabor munkatársai most egy 20 órás Önellá"
tás, öngondoskodás képzés"
című programot indítottak el
elsősorban a felnőtt érdeklődőknek. Koszecz Sándor
projektvezető elmondta, a
képzést az élményközpont
kapacitásaira, erőforrásaira
építették rá, hogy bemutassák, mit tud adni a műhely
a 21. század elején Békéscsaba lakosságának. Ez egy
háromalkalmas, összesen 20
órás képzés, amelyre a békéscsabaiak jelentkezhettek.
Az első alkalmon a Kollaborban tevékenykedő szakemberek
rövid, gondolatébresztő előadásokkal készültek,
amelyek az öngondoskodásról
és a technológiai
lehetőségekről,

megoldásokról szóltak. Ezt
követően kiscsoportos foglalkozásokat
szerveztek.
Az érdeklődők részt vehettek például konyhai, illetve
fotó-videó
foglalkozáson,
megismerkedhettek a 3D
nyomtató nyújtotta lehetőségekkel, vagy éppen a
stresszkezelés érdekében
neurofeedback eszközöket
próbálhattak ki. A képzés
február 16-án és 23-án folytatódik.
A program a TOP-6.9.116-BC1-2017-00001
Helyi
szintű komplex programok
Békéscsaba területén című
projektben valósult meg.

– Hogyan telt az első pár
hónapja országgyűlési képviselőként?
– Május közepén indult el
a parlamenti munka. Eleinte
még csak próbáltam kitapogatni ennek a munkának a
kereteit. Számomra máig óriási dolog, hogy képviselő vagyok. Ami a munkát illeti, az
alakuló ülést követően parlamenti nagyüzem volt, a nyári szünet előtti utolsó napon
elfogadtuk a költségvetést,
előtte alkotmánymódosításra került sor. Mozgalmas volt
az őszi időszak is, de minden
évben úgy szokott lenni, hogy
decemberben van talán a
legnagyobb hajsza. A legtöbb
feladat akkor hárul az országgyűlésre, illetve a szakbizottságokra. December közepén
nagyon sok jogszabályt, jogszabály-módosítást
fogadtunk el.
– Melyek azok az ügyek,
amelyekkel kiemelten foglalkozik?
– Fontos kérdés, hogy
mire tud, vagy mire akar elsősorban fókuszálni az ember. Szakpolitikai kérdésekre
koncentrál, vagy inkább egy
lobbista, kijáró politikus, aki
a választókerület dolgait próbálja meg előtérbe állítani. Én

mindkét feladatot próbálom
ellátni. A szociális ügyeket
érintő jogszabályokkal kapcsolatban tudtam már dolgozni, és van olyan terület, ahol
a vidéki képviselők közös
érdekérvényesítő képességének megfelelő döntés született más tekintetben. Részsikereket már elértünk.
– Milyen részsikerekről beszélhetünk?
– A gyermekek otthongondozási díjának az alakulását
tudtam én is egy picit formálni, valamint azt is, hogy
a tavaly mindenki számára
beígért téli rezsicsökkentésből azok számára is legyen
valami, akiket nem ért el az a
hullám. A fúrt kutak legalizálásának moratóriumát illetően
azon is dolgozom, hogy mi
történjék majd ebben a folyamatban. A választókerületben
pedig minden polgármesterrel, minden önkormányzattal, ha szükséges, jegyzővel
jól tudok együttdolgozni. A
Modern Városok Program
ügyében vannak közös kezdeményezéseink,
amelyek
sikerrel zárultak. Például az
energetikai, illetve a sportcélú fejlesztések kapcsán
már megszületett az a kormányhatározat, ami a mi,

Herczeg Tamás: A választókerületben a polgármesterekkel, az önkormányzatokkal jól tudok együtt dolgozni
békéscsabai mozgásterünket
bővíti. Nagy sikernek tartom,
hogy a szabadkígyósi kastély
felújítására szánt összeg bővül, intenzív lobbival sikerült
ezt elérni. Vannak olyan, önhibán kívül nehéz helyzetben
lévő önkormányzatok, amelyek finanszírozási kérdéseit
próbáljuk kezelni, de a belső
úthálózat építése kapcsán is
voltak sikeres pályázatok. Siker az is, hogy elindul a Magyar Falvak Program. Még
egy kicsit tapogatom a kereteket, igyekszem megtalálni,
hol vannak olyan lehetőségek, amelyekkel tud élni egy
vidéki képviselő.
– Mit vár a továbbiakban?
– Azoknak az általános
gazdasági, demográfiai, társadalmi mutatóknak a szempontjából, amelyeket látunk
– például a foglalkoztatás,
a GDP, a jövedelem-gyara-

podás –, kedvezőek a folyamatok. Azt remélem, hogy
ez így marad. Mindemellett
jó lenne, ha a demográfiai
mutatók is javulnának, és a
fiatalok is megtalálnák itthon
a számításukat. Ha valaki
elmegy külföldre tapasztalatokat szerezni, az nem
baj, de bízom benne, hogy
látva a változásokat, sokan
visszajönnek. Szeretném,
ha a tizen-, huszonéves korosztályból is egyre többen
itthon képzelnék el a boldogulásukat. Bízom abban
is, hogy itt, Békéscsabán,
Békés megyében is sokan
fogják azt gondolni, hogy
jó lesz itthon maradni, vagy
akár hazajönni.
(Az interjú a 7.Tv Aktuális című
műsorában hangzott el, teljes terjedelemben a behir.hu
oldalon olvasható és látható.)

BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Tímár Ella: A körzetem egy lakó-pihenő övezet, ahol bőven van teendő
Tímár Ella 2006 óta önkormányzati képviselő, a
3. számú választókerület,
azaz a Lencsési egy része,
a Keleti kertek, a Borjúréti kertek, a Kastélyszőlők
és Fényes tartozik hozzá.
Mint mondja, az utóbbi
években egyre több fiatal
család költözött a körzetbe, ami pozitívum, viszont
a keretek szűkössége miatt sok helyen még mindig
csak szórt utak vannak.
– Visszatekintve erre a ciklusra, mivel keresték meg a
leggyakrabban a körzetében
élők?
– Az utak állapota jelenti
a legnagyobb gondot, emiatt folyamatosak a megkeresések. A Keleti-kertekben,
a Borjúréti kertekben és a
Kastély-szőlőkben korábban
a belakottság nem érte el az
ötven százalékot. 2010, de
főleg 2014 után viszont egy

nagy beépítési hullám indult el ezeken a területeken.
Rengeteg család költözött
oda, akik sok esetben már
nem egy, hanem kettő autót
használnak a szórt útalappal
rendelkező utakon. A körzetben éves szinten mintegy 15
millió forintot költünk az utak
szórására, ennek ellenére
számos gonddal szembesülünk. Az ott élők aszfaltos
utcát szeretnének, ehhez
viszont rengeteg pénzre lenne szükség. Amikor városi
szinten a nagy útfejlesztés történt, erre a területre
is elkészültek a tervek egy
későbbi pályázat reményében. Azonban vannak még
olyan problémáink is, hogy
az ott élők nem adják le az
úthoz szükséges telket, illetve öröklés miatt rendezetlenek a tulajdonviszonyok. Ha
minden adott, a lakók ös�szefogásával és anyagi hozzájárulásával utcatársulást

lehetne létrehozni, ugyanis
amennyiben a szükséges fedezet 25 százalékát a lakók
biztosítják, a városnak meg
kell építenie az utat. Eddig
mindössze három utcában
alakul ilyen kezdeményezés.
Tudom, hogy óriási az igény
az utakra, folyamatosan tolmácsolom is a közgyűlésben
ezt a kérést.
– Az elmúlt öt évben, a
választókerületben mely területeken sikerült előrelépést
elérni?
– A Lencsési lakótelep ma
már jól élhető, szépen karbantartott és rendezett. A pár
évvel ezelőtti kétmilliárdos útfejlesztési program révén az
utakat illetően jelentős előrelépés történt, a járdákat pedig
városi forrásból igyekeztünk
felújítani. Útfelújítások történtek a Kvasz András utcában, a
Mester utcában, a Keleti-kertekben. Javítottuk a közvilágítást például a Gulyás utcában

és az Élővíz-csatorna melletti
kerékpárúton. Fényesen is
történtek előrelépések, elindult egy járdafelújítási program, már ott is van játszótér,
fitneszpark. A közösségi ház
is beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. 2017–2018-ban
összesen több mint 38 millió forintba kerültek ezek a
fejlesztések. 2019-es évben
is vesszőparipám marad az
utak kérdése és a folyamatban lévő beruházások. Ilyen
például a Manóvár óvoda
energetikai felújítása, az Ostoros utca ivóvíz-elvezetése,
készül a Magyar utca kerékpárútja, folytatódik a lakossági járdaépítési program. Több
projekt érinti a körzetemet,
például az Építők útjának
fejlesztése révén könnyebben lesz megközelíthető a
Lencsési.
– A város szinte minden
nagyobb rendezvényén részt
vesz.

– Fontos számomra a közvetlen kapcsolattartás, ezért
ahová csak tudok, igyekszem elmenni, legyen szó
a különböző intézmények
– óvoda, iskola, idősek otthona – vagy a civilek, szervezetek rendezvényeire. Itt
nemcsak az adott eseményről tájékozódom, lehetőség
van arra is, hogy elmondják
a kérdéseiket, kéréseiket az
emberek. Minden hónapban
tartok fogadóórát, van nyilvános facebook-oldalam, és a
rendezvényeken is szívesen
fogadom a polgárok véleményét.
– Mire elegendő még a
ciklusból hátralevő pár hónap, és tervezi-e a folytatást?
– A közbeszerzési bizottság elnökeként sok megoldandó feladat van még,
hiszek a megújuló energia
és az okos város koncepciójában, amellyel jobbá tudjuk
tenni a Békéscsabán élők

helyzetét. Ez a körzet egy
lakó-pihenő övezet, amely
tökéletes környezetet biztosít a gyermekneveléshez, a
családi élethez. Támogatom
a most induló fiatal családosok programjait, ezért
úgy gondolom, szükség van
női politikusokra is a városi
képviselő-testületben.
Bőven van még teendő, ezért
szeretném a munkát ősztől
folytatni.
Mikóczy Erika
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A tervek szerint öt helyszínen lesznek Munkácsyra emlékeztető szobrok
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Békéscsaba képviselőtestülete öt helyszínre javasolta a Munkácsyra emlékeztető köztéri alkotások
kihelyezését.
A tervek szerint egy
Munkácsy Mihályt megjelenítő, bronzból készült
szobrot állítanának fel a
Munkácsy Múzeum lépcsőjén. Az Árpád-soron, a
felújított és átépített hídnál kapna helyet egy olyan
bronz műalkotás, amelyet
Munkácsy Mihály Ásító
inas című festménye inspirál. Az Aradi vértanúk ligetébe egy, a Rőzsehordó
nő című festményére emlékeztető szobrot képzeltek
el. A felújított és kibővített
Beliczey-kúriában működhet majd a tervek szerint
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház, a mellette levő
kertben pedig egy inspiráló
public art alkotást vagy egy
Munkácsy Mihály életét és
munkásságát
megidéző
szobrot helyeznének el.
Végezetül az Omasztaparkban egy Munkácsy valamely életszakasza által
ihletett, vagy Munkácsy-alkotást megelevenítő köztéri szobor elhelyezése a cél.

A köztéri alkotásokra
rendelkezésre álló, tervezett bruttó összeg összesen 50 millió forint.
A műalkotásokra kiírt pályázatra 34 db pályamű érkezett be. A beérkezett maketteket, terveket először
a közgyűlés által felkért
művészeti szakmai testület
szemlézte, majd a Magyar
Alkotóművészeti Nonprofit
Kft. által delegált szobrászokból és művészettörténészből álló független zsűri
tekintette meg.
A szakmai vélemények
összegzését a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. a tervek szerint
a március 28-án tartandó
közgyűlésre terjeszti majd
be (az alkotások makettjei
hétfőtől péntekig, munkaidőben a városfejlesztési
kft. székhelyén, a Szent
István tér 10. 1. emelet 2/A
iroda tárgyalójában tekinthetők meg).
Hogy végül hol és milyen
alkotást láthatunk majd a
Munkácsy-negyedben, arról a végleges döntést Békéscsaba képviselő-testülete hozza meg várhatóan
a március 28-án tartandó
közgyűlésen.
Mikóczy Erika

Makettek

Fotók: Kovács Dénes

Lehetséges helyszínek

A
Munkácsy-negyedben
jelentős szerepe lesz a
közterületek, zöldfelületek
fejlesztésének is, amelybe a Garten Studio tulajdonosa, vezető tervezője,
Szloszjár György nyújtott
betekintést.
Ahogy Szloszjár György fogalmazott: a tájépítészeknek
szem előtt kell tartaniuk, hogy
az általuk tervezett parkokat,
köztereket, szabadtereket az
emberek a mindennapjaikban pihenésre, közlekedésre,
játékra, sportra használják.

– A mi szakmánkban, amikor egy új tervezést kezdünk,
az első helyen mindig a funkció áll. Vannak persze érdekes formai megoldások, mint
például a fogaskerekek a Gőzmalom téren vagy a harangjáték a Szent István téren, de az
alapkiindulás mindig a funkció. Hogy hány ember fog ott
tartózkodni, milyen irányokból
érkeznek, mi a legfőbb célja
annak a zöldterületnek vagy
parknak, amit tervezünk – fogalmazott Szloszjár György.
Mint azt a vezető tervező kiemelte, a Munkácsy-negyed-

ben már a kezdetektől fontos
kérdés volt az is, hogy az arculat, a Munkácsy-imázs erősítése milyen elemekkel valósulhat meg. Mik lehetnek azok
az anyagok, formák, grafikák,
amelyek összekötik a negyed
részeit, még akkor is, ha azok
fizikailag messzebb vannak
egymástól.
– Nem szükséges uniformizálni ezeket a parkokat, zöldterületeket, hanem az a fontos,
hogy legyenek olyan markáns
elemek – például a tájékoztató táblák, egyes térbútorok,
egyes grafikai elemek, – ame-

lyek mindenhol megjelennek.
Egyébként pedig az egyes
területek karakterét mindig az
határozza meg, ami ott az éppen adott funkció vagy az építészeti közeg – jegyezte meg
Szloszjár György.
A Munkácsy-negyedben
levő fákat illetően több szempontot is figyelembe vettek.
A tervező hangsúlyozta: fontos szem előtt tartani, hogy a
fa kora vagy mérete nem feltétlenül egyenlő az értékével
is. Fontos megvizsgálni a fák
egészségi állapotát, hiszen
lehet, hogy egy idős fa kívül-

Látványtervek: Garten Studio

Természetes tereket és parkokat szeretnének a Munkácsy-negyedben

ről még szép, ám a műszeres
favizsgálat kimutatja, hogy
statikailag már meggyengült,
esetleg annyira kikorhadt a
belseje, hogy balesetveszélyes. Mindent összevetve azt
szeretnék, hogy a Munkácsy-negyedben természetes,
jó minőségű terek és parkok
legyenek.
– A negyedben a Beliczeyés az Omaszta-kúria esetében történeti kert ihletésű
rekonstrukció a szándék.
Ezenkívül van egy nagyon
karakteres modern terület,
a Csabagyöngye és könyvtár közötti, körüli térrész,

ahol a belváros, a liget és
az Élővíz-csatorna kapcsolatát igyekszünk erősíteni.
Vannak funkcionális elemek
is, mint mondjuk a Gyulai út,
ahol pedig nincs semmi extra, viszont rendbe tett járdák,
rendbe tett zöldfelületek jellemzik a projektet. Mindezen
felül pedig vannak még olyan
pontszerű
beavatkozások,
mint azt információs táblák,
a látogatóirányítás, amelyek
a korábban elkészült helyeken, például a ligetben is ott
lesznek majd – tette hozzá
Szloszjár György.
M. E.

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Ezüst úton a bölcsőtől a …-ig"
"
Andy Warhol a Munkácsy múzeum időszaki kiállításán

Barátom, Gombocska

Fotó: Napsugár Bábszínház

Új előadás a bábszínházban

A darab tele van kalanddal, meglepetésekkel
Február elején volt a Barátom, Gombocska és a
mágikus levelek története
című bábelőadás bemutatója a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban. A
darab tele van kalanddal
és meglepetésekkel, a barátságról, annak erejéről
és a gyermeki képzelet határtalanságáról szól.
A gyerekek sokszor elveszítik legszeretettebb játékukat, ez történik Fannival is
a történetben. Ezért elindul
megkeresni
Gombocskát
és eljut az elveszett játékok
bolygójára. Ott találkozik
különböző plüssállatokkal,
akiket szintén elveszítettek a
gyerekek, utána pedig vis�szatér a saját kis szobájába.
Fölébred, és úgy érzi, mintha
álom lett volna ez az egész,
de mégiscsak várja egy levél
az ágyában, amit a mackója
írt – mesélte el a bábszínház
színésze, Csortán Zsóka.

A darab rendezője elmondta: az előadást először
a Budaörsi színházban rendezte meg. Ezt követően
döntöttek úgy a Napsugár
bábszínház
vezetésével,
hogy Békéscsabára is elhozzák a mesét díszlettel, zenével, bábokkal.
– A darab a barátság minden formájáról szól. Mit jelent az, amikor egy gyerek
elveszti azt a kedvenc játékát, ami több, mint egy játék.
Mert lehet, hogy az neki a
testvért, a legfőbb bizalmasát jelenti. A gyerekeknek
általában van egy-egy ilyen
játékuk, ami nagyon sokat
jelent a számukra, és ha ezt
elvesztik, akkor az nagy csalódás. Az előadásból az is kiderül, hogy ha el is veszítünk
egy barátot, az nem jelenti
azt, hogy ténylegesen elveszítjük, hiszen a szívünkben
ottmarad – fogalmazott Kovács Petra Eszter rendező.
Szendi Rita

A Munkácsy Mihály Múzeum február 20-a és május 26-a között mutatja be
Andy Warhol "Ezüst úton
a bölcsőtől a …-ig" című,
nagyszabású
időszaki
kiállítását. Az egyedülálló tárlatról Ando György,
a múzeum igazgatója,
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Mgr.
Martin Clubjak, a szlovákiai, mezőlaborci Andy
Warhol Modern Művészeti
Múzeum igazgatója tartott
tájékoztatót.
– Óriási meglepetés ez a
különleges kiállítás mindnyájunk számára. Ha valaki húszéves koromban azt
mondta volna, hogy valamikor Békéscsabán Andy
Warhol-kiállítást rendeznek,
megmosolyogtam volna, hisz
ez lehetetlennek tűnt. Most
pedig ideérkezik a tárlat,
ami nagy büszkesége lesz a

múzeumnak és a városnak
– fogalmazott Szarvas Péter,
hozzátéve, hogy mindezért
köszönet illeti a szervezőket.
Ando György szerint ez
az óriási értéket képviselő
gyűjtemény lesz az évtized
kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban. A múzeum
igazgatója beszélt arról, hogy
a tárlat a nagyközönség számára február 20-án 10 órától lesz látogatható. Február
20-a egyébként Munkácsy
Mihály születésének 175. évfordulója is, amelyhez kapcsolódóan több meglepetéssel készülnek.
Mgr. Martin Clubjak elmondta, azért is kiemelten fontos az Andy Warhol Modern
Művészeti Múzeum számára
a békéscsabai helyszín, mert
Magyarországon ez az első kiállításuk. Külföldön eddig már
negyvennégy tárlatuk volt, így
a csabai lesz a negyvenötödik
a sorban. Megjegyezte azt is,

A múzeum elhozta a pop-art fejedelmének munkáit

Kiemelték: ez lesz az évtized kiállítása a múzeumban
hogy a mezőlaborci múzeumot 1991-ben alapították, és
ez volt az első intézmény a
világon, amely Andy Warhol
művészetét kívánta bemutatni
(a művész szülei ugyanis arról
a környékről származtak).
Andy Warhol (1928–1987)
az a művész, akit a világon
nagyon sokan ismernek.
Mint azt Gyarmati Gabriella
művészettörténész, a tárlat
intézményi társkurátora megfogalmazta, Warhol olyan
képi világot épített fel, amivel
az 1960-as évek Amerikájának jellemző képzőművészeti
irányzata, a pop-art központi figurájává tudott válni. A
mindennapi élet tárgyainak
(pénz, leveskonzerv stb.) és
ismert, népszerű vagy híres
személyeinek megörökítésével utak sokaságát nyitotta
meg, amelyekre lépve nemzetközi tömegek megszólítására vált képessé.

A példátlanul gazdag képzőművészeti anyag jó néhány
olyan műtárgyat tartalmaz,
amely a korszak szimbólumává vált. Ezek közé tartozik
a Marilyn Monroe-t ábrázoló
sorozat tíz színvariációban,
Andersen, Lenin vörösben és
feketében, valamint Kennedy. A kollekció részét képezi
a Kimiko Powers és egy nagyobb önarckép-válogatás
is. Tehát olyan művek szerepelnek majd Békéscsabán, amelyek java részét,
a világon bármerre járunk,
mindenhol ismerik. Előbbiek
mellett a tárlat kuriózuma az
Osztrák-Magyar Monarchia
területéről Amerikába vándorolt ruszin származású
Warhola család harmadik
gyermeke, a kis Andy keresztelő ruhája, amely, sok alkotás mellett, most először lesz
látható Magyarországon.
M. E., H. Sz.

Boldogságórák segítenek a tanulóknak az Erzsébethelyi iskolában
Boldogságórákat
tartanak az Erzsébethelyi
Általános Iskolában Békéscsabán. A program
célja, hogy a gyerekek
olyan témákat dolgozzanak fel, amelyek segítenek
a
pozitívabb
életszemléletben és a
problémák
könnyebb
megoldásában.

A boldogság képessége tanítható, az iskolában ezen dolgoznak

Az Erzsébethelyi iskolában 2017 óta tartanak úgynevezett boldogságórákat.
Az iskola egyik diákja,
elmondta, hogy ilyenkor
általában rajzolnak, különböző érdekes feladatokat
oldanak meg. Tóth Zsófia
szerint az egész osztály
nagyon élvezi ezeket az
órákat. Egy másik iskolás
szerint a foglalkozások segítenek abban, hogy boldogabb gyerekek, boldo-

gabb emberek legyenek,
ezáltal a környezetük is
azzá váljon. Az intézmény
a Jobb Veled a Világ Alapítvány pályázatán nyerte
el a Boldog iskola címet.
A program részeként a
diákok minden hónapban
különböző témákat dolgoznak fel, mint például a
hála, a megbocsátás és az
optimizmus.
– Bagdy Emőke támogatásával kidolgozott munkafüzetek,
kézikönyvek
segítik a munkánkat. A boldogság képessége tanítható, mi ezen dolgozunk.
Minden hónapban van egy
kiválasztott témánk, amikor azzal foglalkozunk és
ehhez kapcsolódó kreatív
feladatokat oldunk meg –
fejtette ki a Boldogságóra
Program koordinátora, Lőrinczné Hrabovszki Márta.

Az Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezetője elmondta, hogy ez a program számos élethelyzetben
nyújthat támogatást a gyerekeknek és a pedagógusoknak.
– Pozitív gondolkodás, pozitív megerősítés, a szeretet,
egymás elfogadása, megküzdési stratégiák – ezeket
a program segítségével meg
tudjuk tanítani a gyerekeknek, és ezek a mindennapi
életünket teszik szebbé, mosolygósabbá, pozitívabbá –
fogalmazott az Erzsébethelyi
Általános Iskola vezetője,
Kucseráné Szabó Mária.
A szervezők április 11-én
szakmai rendezvényt is tartanak a Boldogságóra Programról, mert céljuk, hogy
több iskolában is alkalmazzák ezt a módszert.
K. A., Sz. R.
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MESÉLŐ MÚZEUM
Egy világhírű művész vendégül lát egy másik világhírű
művészt

Reök István a gyermek Munkácsyt asztalosinasnak adta

175

Mit is jelent
ez? 175 esztendeje, 1844. február
20-án született a legegyetemesebb
magyar
művésznek tartott Munkácsy Mihály a kárpátaljai
Munkácson Lieb Mihály
és Reök Cecília harmadik
gyermekeként. A keresztségben a Mihály Leó nevet
kapta. Erre emlékezünk
Magyarországon és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban is 2019ben.
A megemlékezés évének fő
programjai között olyan érdekességeket találunk, mint
az Egy géniusz története
című virtuális kiállítás, egy
kamaratárlat, amelyet az öt
békéscsabai köztéri szobor
elkészítésére
egyidejűleg
kiírt
Munkácsy-szoborterv
pályázatra beérkező pályamunkákból rendezünk és
a múzeum gyűjteményébe
csupán néhány hónappal
ezelőtt bekerült Munkácsygrafitrajz, a Belgiumban készült Osende című alkotás
bemutatója. Február 20-án
koszorúzási ünnepséget tartunk a múzeumkertünkben
lévő szobornál és bemutatjuk
a Beszéljünk újra Munkácsy

Mihályról! című tanulmánykötetünket. És bemutatunk
még valamit. Valami nagyon
izgalmasat. Valamit, amit nagyon régen, már egy évtizede szeretnénk közönségünk
elé tárni.
Születésnapján,
2019.
február 20-án a világhírű
művész, Munkácsy Mihály
vendégül lát egy másik világhírű művészt, Andy Warholt. Hogy mi hozza ezt
a két ismert és már fiatal
korában elismert művészt
közös nevezőre 2019-ben?
Békéscsaba,
természetesen Békéscsaba. Miközben

felidézzük Munkácsy Mihály
egykori csabai indulását,
és együtt emlékezünk meg
életútjának főbb állomásairól, legfontosabb festményeiről, ugyanabban az órában
nyílik meg a közönség számára a pop-art fejedelmének hatalmas műmennyiséget felvonultató tárlata. Az
Andy Warhol – Ezüst úton a
bölcsőtől a...-ig című kiállítás több mint kilencven(!) alkotást mutat be a Munkácsy
Mihály Múzeumban, sokak
által ismert, emblematikus
művek sorával.
Gyarmati Gabriella

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

A 2019-es esztendő Békéscsabán a festőóriás,
Munkácsy Mihály születésének 175 éves évfordulójára való emlékezés
jegyében telik, miközben
zajlanak a Munkácsy-negyed létrehozásának aktuális lépései is. Gyarmati
Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a festő históriáját ötven fejezetre bontva
járta körül munkatársaival. Ebből szemezgetünk.

A mai Munkácsy Emlékház egykor Steinerék szép
kúriája volt

A gyermek Munkácsy Mihály
által nagyon csinos háznak"
"
látott
Steiner–Omasztakúria a békéscsabaiak számára jóval több, mint csupán
egy az országosan védett
műemlékek közül.
A kanális szőlők kúria-negyedében található klasszicista stílusú épületet Steiner
Jakab, az Apponyi grófok
uradalmi tiszttartója, a Békéscsabai Evangélikus Egyház világi felügyelője építtette 1843 és 1850 között.
Az elegáns udvarházba feleségével, Munkácsy Mihály
anyai nagynénjével, Reök
Karolinával költözött.
A néhány különleges fáját
még ma is őrző egykori angolparkban lévő épület külső
képét a kocsialáhajtó timpanonos portikusza határozza meg, látványos toszkán
oszlopaival és pilléreivel. A
főhomlokzat szépen berendezett ünnepi teremsorának
középrészén elhelyezkedő
szalon az udvarházban folyó
társasági életnek adott reprezentatív formát.

Steiner Jakab azonban
alig élvezhette munkája
gyümölcsét. 1854-ben egy
rablótámadás után, amely
nyomán felesége életét
vesztette, a kúriát értékesítette, és elhagyta a várost.
Az épület új lakója rozváczi
Omaszta József lett, akinek
családjában a csabai és az
orosházi postaállomás tulajdonosai mellett alispánt,
honvéd századost és főhadnagyot is találunk.
A második világháború
utáni évtizedekben tejbegyűjtőként,
pártházként,
majd lakásként is használták az Omaszta Ilonától
államosított házat. A festő
születésének százötvenedik
évfordulóján, 1994-ben a
Munkácsy Mihály Emlékház
nyitotta meg kapuit a – jót és
rosszat egyaránt látott – falak között.
Reök István a gyermek
Munkácsyt tizenegy éves
korában Lang György épület- és bútorasztalos-mesterhez adta, aki tanulóját
1855. január 6-án jegyez-

Békés Megyei Könyvtár

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

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

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

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
ELŐADÁS
Február 20-án, szerdán 17 órától dr. Moka Eszter Germán gyógytudomány és
"
az önleértékelés – miért fáj itt és ott?" című előadásával folytatódik az Új utak a
gyógyításban előadás-sorozat a Jaminai Könyvtárban.
EURÓPAI FILMEK A CENTER MOZIBAN
Legyen a Europe Direct Békéscsaba vendége 1, 2 vagy akár 3 mozijegyre
a Center Moziban! A filmek és a vetítések időpontjai:
Nagyi projekt – február 26. (kedd)
A legsötétebb óra – március 26. (kedd)
Bazi nagy francia lagzik 2. – április 30. (kedd)
Kezdési időpont: 17.15
A mozijegyek ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek!
Jelentkezni a konyvtar.bmk.hu címen található űrlapon lehet.
KIÁLLÍTÁS
Február 23-áig kiállítás látogatható Vollmuth Frigyes grafikus, pedagógus,
videoszerkesztő alkotásaiból a Békés Megyei Könyvtár nyitvatartási idejében.
KÖNYVTÁRUNKBAN ELÉRHETŐ AZ OSIRIS KIADÓ ADATBÁZISA

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

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb
magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Az
adatbázisban elérhetők magyar és világirodalomi munkák, humán és
társadalomtudományi, valamint klasszikus irodalmak és tudományterületek
tankönyvei is. Több mint 1700 tétel érhető el elektronikus formában,
tudományterületenként rendezve.
A szolgáltatás érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

tette be a csabai asztalos-,
molnár- és pintércéhnél.
A szakirodalom vélekedése szerint Reök István
ítélte meg kevéssé helyesen a gyermek Munkácsy
érdeklődését és képességeit, de dr. Haan Albert
több irányból is megközelíti
az árnyaltabb kép megalkotása végett az eseményeket: Munkácsy részben
"
maga is oka volt annak,
hogy olyan keserves esztendőket töltött e két torony
árnyékában. Mert minél nagyobb lett, annál kevésbé
akart tanulni, s főleg ezért
került úrfi létére Lángi Mihály
asztalosmesterhez
inasnak. De oka volt ennek
az is, hogy magyar embernek az abszolutizmus
alatt úgy sem volt érdemes
diplomát szerezni. És végül: egy apátlan, anyátlan,
vagyontalan árva sorsáról
hasonló körülmények közt
könnyen döntenek. Művészi pályára akkor nem is
gondoltak
hozzátartozói,
de ő maga sem."

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. február 14, csütörtök 19.00 – RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN TRIO
Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépő: 200 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK TÁMOGATÓJA:
FARSANG A MOLNÁRHÁZBAN
2019. február 15-én, pénteken 18 órakor gyülekező a Molnárházban
(Bcs. Harruckern u. 6.)
Farsangi beöltözés, zenészek fogadása, hangolódás, majd maskarás kószálás.
Célpont a Nemzetiségi Klubház, ott lesz a batyus zenés, táncos, hagyományőrző
mulatság, muzsikál a Csaba Banda.
Maskarát, finomságokat mindenki hozzon magával!
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. február 27-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A HOLD HANGJA
Frederico Fellini filmje, 1989.
FELCSÍK HÁZHOZ JÖN – FARSANGI MULATSÁG ERDÉLYBŐL
2019. február 28-án, csütörtökön 20 órától a KUPAK Kézműves Sörözőben
(Szent István tér) autentikus népi muzsika és anekdotázás, Ségercz Ferenc
sepsiszentgyörgyi furulyás és tanítványai által.
Kézműves sörök a csapon.
FARSANGI KÉZMŰVES AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Választható: busó álarc, textilszemüveg, velencei álarc, agyagmaszk,
népi textilálarc, csőrös szemüveg, szerencsemalac készítése.
A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő.
Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható. Kihelyezett foglalkozásra is
van lehetőség, melynek díja 500 Ft/fő (Békéscsaba területén belül).
Időpont-egyeztetés, témaválasztás
a 326-370 vagy a 06-30/383-4743 telefonszámon.
1%
Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

Kultúra 11

Csabai Mérleg

A Székember trónja üres

James Bond" a városházán
"
Kautzky Armandnak vannak csabai kötődései is

Gubis Mihályra emlékeztek a Tégla Teremben

A legutóbbi Békéscsabai
Irodalmi Estek vendége volt
Kautzky Armand, aki ittjártakor a 7.Tv Művészbejáró
című magazinjában beszélt
a színészetről, a szinkronizálásról és békéscsabai élményeiről is.

ról, az országos érdekeltségű Patak Csoportról is
rendszeresen publikált, velük együtt élte meg e formációk történetét. Így az esten
hitelesen tolmácsolva hallgathatta és nézhette meg
a csabai közönség a kurió-

zumnak számító diákat, fotókat, kisfilmeket.
A Munkácsy Mihály Múzeum, az elRENDeltetett –
Gubis Mihály művészete című
tárlatát a nagy érdeklődésre
való tekintettel 2019. február
24-éig meghosszabbította.

Bekerült a Békéscsabai Települési Értéktár ipari és
műszaki megoldások kategóriájába a Krenfi kerékpár,
melyből egykoron évente
150 darabot állított elő a
békéscsabai
Krajcsovics
család vállalata. A céget
Krajcsovics Endre indította
útjára, aki 1936-ban alapította meg a Krajcsovics és Fiai
Műszaki, Ipari és Kereskedelmi Vállalatot (innen ered
a Krenfi név). Az országszerte ismert cég sikereit
az államosítás törte derékba, de az egyedi kerékpárok emlékét sokan még ma
is őrzik. A Csabagyöngye
Kulturális Központban már-

Fotó: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Krenfi kerékpárok a CSaKK-ban

cius elejéig látható tárlaton
a Krajcsovics család műhelyében 1937 és 1949 között
készült kerékpárok mellett
eredeti okleveleket, és olyan
tablót is láthatnak az érdek-

lődők, amely hosszú ideig a
Petőfi utcai telephely falán
volt. Az igazi kuriózumokból álló kiállítást a család
leszármazottja, Krajcsovics
Béla nyitotta meg.

– Jó érzés, hogy Frankó Attila
lelkesedésének köszönhetően
már hagyománya van itt a Békéscsabai Irodalmi Esteknek.
Megkért, hogy jöjjek el. Fergeteges élmény volt a városháza
gyönyörű dísztermében eltölteni egy estét az itteni közönséggel.
– Van-e valamilyen kapcsolata Békéscsabával vagy a Jókai színházzal?
– Mindkettővel. Édesanyám itt kezdte a pályáját
az '50-es években táncosnőként, színésznőként. Sőt, az
ő édesapja, a nagypapám itt
volt színházi szervező. Vannak személyes emlékeim is,
hiszen vendégjátékban már
többször jártam itt. A Mindszenty bíborosról készült
„Szeretlek, Faust” című darabot például nagy sikerrel játszottuk a színházban. Az én
drága Kara Tünde barátnőmmel pedig tíz évig játszottam
a Tolnay Klári életéről szóló
kétszemélyes darabot, amit
kétszer itt is előadtunk.

– Hol láthatja önt leginkább
a közönség?
– Hűséges típus vagyok,
közel húsz évig voltam a Madách Színház tagja Budapesten. Aztán a kényszerű szabadúszás következett, ami azt
jelenti, hogy itt is vagyok, ott is
vagyok. Szakmai szempontból nem nagyon szeretem ezt
a formát, mert így nem alakulhatnak ki azok a színházi műhelyek, azok a közösségek,
családok, amelyek nagyon
produktívak lehetnének. Alkalmi társulatok, társaságok
vannak, akár magánszínházi
helyzetekben. Ez azt jelenti,
hogy nem egy helyen vagyok,
hanem egy magánszínház
keretében oda utazom, ahova
szervezik az előadást.
– Az ön hangján nagyon
sok híres színész szólal meg
magyarul. Hogyan csöppent a
szinkron világába?

Fotó: Frankó Produkciós Iroda

Fotó: Munkácsy Mihály Múzeum

A Munkácsy Mihály Múzeum Tégla Termében, az
elRENDeltetett – Gubis
Mihály művészete című kiállítás terében a tárlathoz
kapcsolódó programsorozat
zárásaként Ván Hajnalka, a
kiállítás kurátora beszélgetett Novotny Tihamér művészeti íróval, aki a néhai
alkotó, Gubis Mihály művészeti életútját talán legjobban ismeri.
Szó esett a művész pályájának indulásáról, egyéni
és főként csoportos szereplésekről, kritikáról, szakmai
barátságról és pótolhatatlan
hiányáról. Novotny Tihamér
számos forrásértékű dokumentumot mutatott be,
amelyek – a teljesség igénye nélkül – Gubis Mihály, a
„Székember” műveit és kiállításait vonultatták fel.
A művészeti író a szentendrei Vajda Lajos Stúdió-

Kautzky Armand igen népszerű volt az irodalmi esten

– Amikor még a Színművészeti Főiskolára jártam, volt
egy rövid ideig kurzusszerűen szinkron tantárgyunk. Egy
nagyszerű szinkronrendező,
Vas János tartotta az órákat,
és ott megtanultuk az alapokat. A tanár úr szinkronrendező volt, így az invitálására egyenes úton mentünk
a Pannónia Filmstúdióba,
ahol akkor a szinkronstúdió
volt. Először tömegeztünk,
ültünk 15-20-an a stúdióban, és minden olyat felvettünk, amit a filmen a tömeg
csinál, legyen az egy moraj,
egy kávéház vagy akár egy
csata. Aztán jöttek a felkérések. Amikor átvettem a
diplomámat, az első jelentős szinkronszerepem Tom
Cruise volt a Koktél című
filmben. Szerencsém van,
mert olyan fantasztikus színészeket szinkronizálhattam
az elmúlt évtizedekben, mint
például Ralph Fiennes, Clint
Eastwood, Patrick Swayze
vagy Pierce Brosnan. Úgy
alakult, hogy négy James
Bond filmben is az én hangomon szólal meg a főszereplő.
(A Kautzky Armanndal készült
interjú teljes terjedelemben
a behir.hu oldalon olvasható
és a 7.Tv Művészbejáró című
műsorában tekinthető meg.)

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
INDULÓ TANFOLYAM
Jóga kezdő tanfolyam indul február 18-án 18 órakor. A képzés 24 órás és
12 foglalkozásból áll, melyek hétfői napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Részvételi
díj 12 000 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen lehet a részvételi díj befizetésével.
KIÁLLÍTÁS
35 kép, 70 év" – Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője alkotásaiból
"
összeállított kiállítás megtekinthető március 8-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig
a közösségi ház nagytermében.
FARSANGI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Február 16., szombat 10-től 12 óráig – Bohócfejek gumilapból, hűtőmágnes,
lufidekoráció, farsangi álarcok és szemüvegek készítése.
A foglalkozást Ujj Éva vezeti.
KIRÁNDULÁS
Február 21., csütörtök – a Természetjáró kör „Haluska” túrája a Frankó-tanyára.
Indulás 10 órakor az OBI elől az 5-ös helyi járatú busszal.
Várható hazaérkezés 14 óra körül.
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Február 18., hétfő 14.30 óra – Kertész Éva muzeológus vetítéssel egybekötött
előadása Királyi városok Marokkóban címmel a Nyugdíjasklubban.
TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14.30-tól 15.30 óráig.
Senior torna minden kedden és csütörtökön 10 órától. Mozgás- és erőmegőrző
gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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KITEKINTŐ
Huszonegyedik századi szintre emelkedett a fogyatékkal élők ellátása Gyulán
Átadták a Szivárvány Napközi Otthon felújított épületét
Gyulán. Az intézmény a fogyatékkal élőknek nyújt nappali ellátást. A napközi otthon felújításának összköltsége 150 millió forint volt. Többek közt mozgásérzékelős padlón is játszhatnak a Szivárvány Napközi Otthon
gondozottjai Gyulán. Az intézmény speciálisan, egyénre
szabottan fejleszti a fogyatékkal élőket. Az otthonban
például egy terápiás szobát alakítottak ki, ahol több
olyan berendezés is található, amely az ellátottak érzékszerveire hat, ezáltal nyugtató hatást gyakorol rájuk.
Ezentúl az idelátogatók fejlesztését tornaszoba is segít.

– Bízom benne, hogy ebben a
városban évről évre könnyebb
az életük a fogyatékossággal
élő polgároknak és családjaiknak – mi mindent megteszünk ezért. Most egy újabb
fontos mérföldkőhöz értünk.
Egy olyan teljesen megújult
intézményt adhatunk át, ami
egyedülállónak mondható a
megyében – fogalmazott dr.
Görgényi Ernő, Gyula város
polgármestere.
Fülöp Attila, a szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az
átadón elmondta, hogy egy
ilyen intézmény lehetőséget
teremt a családoknak arra,
hogy fogyatékkal élő rokonaikat otthon gondozhassák
és ne egy bentlakásos intézményben.
– Ezt szolgálja az a
korrmánydöntés is, amivel
az ápolási díj megemelésére
került sor, hogy a legsúlyo-

A Szivárvány Napközi Otthon felújított épületének átadása Gyulán
sabb érintettek esetében magasabb összegű támogatást
kapjanak.
Összességében
15 milliárddal kapnak többet
az érintett családok, továbbá
bevezetésre került a gyerme-

kek otthongondozási díja is –
emelte ki Fülöp Attila.
A beruházásnak köszönhetően a nappali ellátás tekintetében új, 21. századi
szintre emelkedett a fogya-

tékkal élők gondozása. Gyula városvezetése a jövőben
szeretné elérhetővé tenni a
napközi otthon szolgáltatásait a megyében élő összes
rászorulónak.
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Jordanov Zoltán a tornászoknál

Labdarúgás: Fiatalokkal előre

Személyes iránymutatás a Torna Club Békéscsabának

Bíznak benne, hogy a csapat folytatja kiváló szereplését

Jordanov Zoltán nemzetközileg elismert szakember segítette a tornászokat

A Torna Club Békéscsaba
csoportjának tagjai tavaly
megnyerték a gyerek kezdő
korosztályos országos bajnokságot. Jordanov Zoltán
most elsősorban rájuk és
edzőik munkájára volt kíváncsi Békéscsabán. A fiatalok
a kezdő gyermek korosztály-

ból most lépnek át a haladók
közé, ezt követően pedig a
serdülőbe. A szakemberek
szerint kiemelten fontos a
minél jobb és pontosabb felkészülés annak érdekében,
hogy a tehetséges sportolók
magasabb szinten is sikeresek legyenek.
– Nemcsak az edzőknek,
hanem a tanítványoknak is
óriási motivációt jelent az,
hogy egy nemzetközileg elismert, igen nagy szaktekintéllyel rendelkező edző adhat
tanácsokat nekik és foglalkozik velük, még ha csak rövid ideig is. A női utánpótlás
szakmai igazgatójának a jelenléte motivációt, lendületet
ad a tanítványoknak – fogalmazott Juhász Tamás, a Torna Club Békéscsaba edzője.
A Magyar Torna Szövetség tavaly nyáron bízta az

Remekeltek az atléták

Gregor László 3000 méteren most is győzött
Február első hétvégéjén Budapesten rendezték meg a
Fedettpályás Serdülő Atlétikai Bajnokságot és a MASZ nyílt
versenyét is, ahol a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolói most is remekeltek.
A serdülők között a legeredményesebb Tóth Sándor versenyzője, Karsai Gábor volt, aki 3000 méteren a népes mezőnyben, végig iramot diktálva, magabiztosan futott. Csupán
a hajrában maradt alul, s az értékes ezüstéremmel zárta a
versenyt. Adorján László tanítványa, Hrabovszki Balázs is kitűnően versenyzett, bronzérmet kapott.
A MASZ megmérettetése szintén sok örömet hozott. A sérüléséből felépült Márton Anita versenyről versenyre javítja
eredményeit, most súlylökésben 17,72 méterrel végzett az
élen, így Eperjesi László edző elégedett volt tanítványával.
3000 méteres futásban szintén békéscsabai győzelem és
ezüstérem született Tóth Sándor versenyzői révén. Gregor
László évek óta „bérli” az első helyet, ami az erős mezőnyben egyáltalán nem könnyű, de ő munka és tanulás mellett
is példát ad ezzel a fiataloknak. Diószegi Dávid egyenletes
tempóval, másodikként ért a célba. Ugyanitt a nők mezőnyében Pap Csilla versenyzőt illeti dicséret, ő egyéni csúccsal
lett negyedik. 800 m-en Urbanikné Rosza Mária futója, Zahorán Adrienn végzett a negyedik helyen, Tóth Sándor versenyzője, Mihály Réka pedig hatodik lett. A férfiak mezőnyében
Apáti Bence az edzői utasításokat betartva, jól versenyzett.
Erősebb mezőnyben az időeredménye is más lehetett volna.

egykori svájci szövetségi
kapitányra a női torna utánpótlásprogramjának kidolgozását.
– A békéscsabai mindig
is egy olyan egyesület volt,
amely válogatottakat adott.
Tavaly volt egy kis gond az
egyesületnél, de azóta szépen kezdenek talpra állni.
Tulajdonképpen a fiataloknak kellett szakmai tanácsot, útmutatást adnunk, ez
volt a célja ennek a néhány
napnak – árulta el Jordanov
Zoltán.
A tornasport jelenleg az
egész világban létszámhiánnyal küzd – emelte ki a
szakember, aki hangsúlyozta: az a céljuk, hogy segítsék a hazai klubok szakmai
munkáját és a fiatal versenyzők fejlődését.
Zámbori Eszter

Sérülések és rossz időben
érkező eltiltások nehezítették
a csapat dolgát, de a fiatalok
is helytálltak, akikre továbbra is számítunk – nyitotta
gondolatait a klub igazgatósági elnöke. Kozma János
kiemelte: fontos, hogy a fiatalok ilyen nagy számban
képviseltetik magukat a játékoskeretben, és külön öröm,
hogy többen békéscsabaiak
vagy Békés megyeiek.
Az igazgatósági elnök arról is beszélt, hogy a Kórház
utcai stadion lelátója még
nem készült el, és továbbra
is nehéz pontosan megtippelni, hogy mikor adhatják
át. Hozzátette: amennyiben
minden jól alakul, akkor a
játékosok és a szurkolók a
tavaszi szezon végén már
birtokba vehetik a lelátót.
Boér Gábor vezetőedző
hangsúlyozta, hogy már a
csapat is várja a költözést az

új épületbe. A lilák mestere
elmondta, hogy a játékosok
elvégezték a tervezett munkát
a felkészülés alatt, és a klub
alkalmazottai is mindent megtettek, hogy a lehető legjobb
körülmények között hangoljanak az új szezonra.
A vezetőedző örömmel
jelentette be, hogy lassan
minden játékosa – többek
között Gránicz Patrik, Máris
Dominik, Szalai Dániel és
Hursán György – visszatérhet sérüléséből. Hozzátette:
a bajnokság 5. fordulója óta
először áll rendelkezésére
minden játékosa. A keretben
több változás is volt. Vólent
Roland a Gyirmót gárdájából tért vissza Békéscsabára, Styecz Bence és Mácsai
László pedig az utánpótlásból érkezik a felnőtt csapathoz. A szakvezető elárulta,
hogy tervben volt még egy
védekező középpályás szer-
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Ebben a szezonban is ilyen pillanatokat szeretnének
ződtetése is, ami végül nem
sikerült.
Boér Gábor szerint továbbra is a 8–10. hely egyike
a realitás, de természetesen
nem tettek le arról, hogy
közelítsenek a közvetlen élmezőnyhöz. A vezetőedző
csalódottan
konstatálta,
hogy a jó szereplés ellenére
csökkent a nézőszám, pedig
csapata tizenegy összecsapásából kilencet megnyert
és mindössze egyet veszített
el a Kórház utcában. A szakvezető bízik abban, hogy az
együttes tavaszi jó játékával
több szurkolót vonz majd a
lelátókra.
A Békéscsaba 1912 Előre
együttese az idei első mérkőzésen be is váltotta a hozzá fűzött reményeket: 4–0-ra
nyert a Cegléd otthonában
a labdarúgó Merkantil Bank
Liga 22. fordulójában.
Kovács Dávid

Közel 500 óvodás ismerkedhet az úszással
Idén is népszerűsítő programok segítik a sportolni
vágyókat Békéscsabán. Az
önkormányzat az Emberi
Erőforrások Minisztériumának sportért felelős szakállamtitkársága által meghirdetett pályázaton közel 10
millió forint támogatást nyert
a különböző rendezvények
létrehozására.
A sportprogram része például a nagycsoportos óvodások vízhez szoktatása,
ami azt jelenti, hogy 6 éves
korig 10 alkalommal vehetnek részt a gyerekek úszásoktatáson. A Békéscsabai
Előre Úszó Klub oktatója,
Papp Szilvia elmondta, hogy
a tizedik alkalom végére már
nagyon sokan elsajátítják a
lábtempót, valamint a hátúszás alapjait is.

Fotó: Szendi Rita

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) új női utánpótlásprogramja kapcsán
Jordanov Zoltán három
napot töltött Békéscsabán. A nemzetközileg
elismert szakember elmondta: a viharsarki klub
évtizedeken át adott válogatott sportolókat a magyar tornasportnak, ezért
tartotta fontosnak, hogy
szakmai iránymutatással
segítse a helyi edzők munkáját.

Elégedettek vagyunk az
őszi szezonnal és optimistán várjuk a tavaszt
– fogalmazott az Előre
igazgatósági elnöke még
a tavaszi szezon megkezdése előtt. Kozma János
leszögezte, nem változtak
az eddigi célkitűzések:
bíznak abban, hogy a csapat folytatja kiváló szereplését, de akkor sem esnek
kétségbe, ha az Előre a középmezőnyben végez.

A program keretében a gyerekek tíz alkalommal vehetnek részt úszásoktatáson
Békéscsabán már három
éve vehetnek részt a gyerekek
a program kínálta sportolási
lehetőségeken. Szarvas Péter
polgármester kiemelte, hogy

a 10 milliós keretből hat fontos programot valósít meg a
város, ezek közül az egyik az
úszás, amelynek során a cél,
hogy mind az ötszáz csabai

nagycsoportos eljusson a tanmedencékbe és ismerkedjen
az úszással, hisz ez az egyik
legegészségesebb sport.
Szendi Rita

Szilágyi Kristóf a 2005-ös B válogatott edzője
A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége a közelmúltban
döntött az utánpótlás-nevelés új alapokra helyezéséről. A
korosztályos válogatottak edzői és a tehetséggondozó régiók felelősei meg is tartották értekezletüket. A csabai klub
vezetőedzőjét, dr. Szilágyi Kristófot nagy megtiszteltetés érte,
ugyanis a 2005-ös B válogatott edzőjének kérték fel, segítője
Kovács Olivér, az utánpótlás-válogatottak kapusedzője pedig
Kardos István lesz.
A Magyar Vízilabda Szövetség célja a hagyományok tisztelete mellett az utánpótlás-nevelés szakmai megújítása. A
szövetség erősíteni kívánja a generációk közötti együttműködést, számít arra, hogy az idősebb korosztály tapasztalataival segíti a fiatalok munkáját, melyhez biztosítják a legmodernebb sportszakmai hátteret.
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Munka, Család, Egyensúly
Beteg a családban, önkéntesség a családban"
"

Munka, Család, Egyen"
súly" – az azonos című
EFOP projekthez kapcsolódóan tartottak beszélgetéssel összekötött interaktív előadást a Munkácsy
Mihály Múzeumban a közelmúltban. Az eseményt
az Egyensúly AE Egyesület
és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
szervezte. A program címe
Atipikus
foglalkoztatási
"
formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének
ösztönzése, elfogadottságának erősítése – Női munkavállalók esetében".
A rendezvényen Herczegné
Szabó Marianna, a Békés
Megyei Sclerosis Multiplexes
Emberek Közhasznú Egyesületének elnöke tartott előadást Beteg a családban,
"
önkéntesség a családban"
címmel.
– A sclerosis multiplex a
központi idegrendszer gyulladásos megbetegedése. Ezerarcú kórnak is nevezik, hiszen
nagyon változatos tünetekkel
jelenik meg. Főként a fiatal

A rendezvény vendége volt Fodor Zsóka is
felnőtt nőket érinti, a férfiak
esetében viszont gyorsabb a
betegség lefolyása – ismertette az egyesület elnöke.
Elmondta, hogy az egyesület már 30 éves múlttal rendelkezik. Békés megyében 13
településen vannak betegeik,
jelenleg 108 tagot számlálnak.
Herczegné Szabó Mariann
kiemelte: a legfontosabb számukra, hogy a betegeik életkörülményein javítani tudjanak.
2014-ben egy pályázat révén
egy önkéntes pontot tudtak
létrehozni, mely a gyulai piactéren található. Ennek célja,
hogy tehermentesítse a családokat, hiszen nagyon nagy

feladat egy gyógyíthatatlan
beteg ellátása. Kiemelte, hogy
önkéntes hálózatuk jelenleg 21
főből áll, amely nagy szerepet
tölt be a családok életében és
az otthonápolásban.
Az előadást egy interaktív
beszélgetés követte, ahol a
látogatók feltehették kérdéseiket. Az eseményre Fodor
Zsóka színművésznő is ellátogatott, akivel Kovács Edit
színművésznő beszélgetett a
Fókuszban a nő" témában.
"
A szervezők ezután Munkácsy Mihály születésének 175.
évfordulója alkalmából egy
filmet is levetítettek.
Gyemendi R.

Felér egy versenysporttal"

"

Szakgimnáziumi artista- és táncosképzés a Színitanházban
Megszokni a szédítő magasságot, olyan erőnlétre
szert tenni, hogy elbírjunk egy embert. Kiváló
koordináció és hihetetlen
mozgáskultúra. Az artista
művészet egy komoly és
nagyon összetett szakág,
amit már Békéscsabán is
el lehet sajátítani. Nemrég
nyílt napot tartott a Békéscsabai Jókai Színház mellett működő Színitanház
általános iskolások számára, ahol az érdeklődők
a műhelymunkába is betekinthettek.
Szakgimnáziumi artista- és
táncosképzésre várják a diákokat, amely úgy épül fel,
hogy a tanulók a közismereti tárgyakat a Békéscsabai
Bartók Béla Szakgimnáziumban tanulják, a szakmai képzés pedig a Színitanházban
történik helyi tánctanárok
és a budapesti iskola artista
művészei segítségével. Mint
azt Tóth Annamária, a Ba-

Az érdeklődők elképesztő bemutatót láthattak
ross Imre Artistaképző Intézet szakoktatója elmondta,
van, akinek az egyensúlya
jobb, van, akinek a kézügyessége, van, aki akrobatikus
alkat, van, aki nagyon hajlékony, más a levegőben is
biztonságban érzi magát, valójában ezek alapján dől el,
hogy az artistaképzőben ki
mire fog szakosodni.
Murainé Szakáts Ildikó,
az artistaképző igazgatója
hozzátette: az itteni szakoktatók olyan összművészeti
képzést adnak a tanulóknak,
amivel ők később bármilyen

A gyökértől a koronáig
Artista- és táncosképzésre várják a diákokat

Robotautók és villám show
Az alkotás és a lelki egészség kapcsolatáról Kiss György Ádám, a
magyarországi
playback
színházi mozgalom megálmodója beszélt. Úgy fogalmazott: ma minden ember
ideje teljesen be van osztva, de a playback színház
azt tanítja, hogy merjünk a
jelenben lenni és merjük kifejezni az érzéseinket.
– Nem kell mindent kottából csinálni: nem kottából kell szeretni, főzni, nem
kottából kell tanulni, hanem

valamilyen spontán módon,
ahogy adja a lelkünk, a kedvünk, az akaratunk és a vágyunk. Merjünk nem előre
megtervezetten cselekedni,
spontán módon alkotni dolgokat – hangsúlyozta Kiss
György Ádám.
Az eseményt az Élményszínház és a Sorsfonó Társulat közös playback
színházi produkciója színesítette. Az előadók a sorokban ülők érzéseit vitték a
színpadra.
Gyemendi Réka

A természettudomány csodái címmel szerveztek interaktív családi programot
a Csabagyöngye Kulturális
Központban. A rendezvényre az Agora Debrecen Élményközpontból
érkeztek
animátorok, akik különböző
bemutatókkal és játékeszközökkel készültek.
A legérdekesebb sokak
számára a villámshow volt,
ahol az érdeklődők megtapasztalhatták a gyenge
áramütés érzését is. Szintén nagy érdeklődés övezte a robotikabemutatót. Tajti Bence, az
Agora Tudományos Élményközpont demonstrátora elmondta: az autókat a klubjuk diákjai
készítették és programozták. Azt kívánták demonstrálni, hogyan képesek a mai autók alkalmazni a különböző érzékelőket a modern közlekedésben: például a sávtartást vagy a
vészfékező (gyalogosvédelmi) rendszert.
Gy. R.

Fotó: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Kiállítás nyílt békéscsabai diákok mandaláiból A gyökértől
a koronáig címmel a Csabagyöngye Kulturális Központban. A munkák önismereti
és alkotónapokon készültek,
ahol kollégista diákok fogalmazták meg a családjukból
származó értékeiket, majd
azokat szimbólumok formájában alkotásokká formálták.
– A lényeg az volt, hogy
a fiatalok ne csak szóban,
írásban fogalmazzák meg a
gondolataikat, hanem megtalálják azt a szimbólumot,
amely kifejez egy számukra fontos értéket. Ennek
elkészítése közben pedig
feledkezzenek bele a mandala létrehozásába, ezzel
elősegítve a további lelki elmélyülést – árulta el Novák
Magdolna mentálhigiénés
szakember, a Sorsfonó Önismereti Egyesület elnöke.

porondon megállják majd a
helyüket.
– Mindig meglepődök,
hogy milyen fantasztikus
munkát végeznek a tanáraink, és néhány hónap alatt
mit tudnak kihozni a gyerekekből. Nagyon fontos az
ő lelkesedésük, az ő szorgalmuk, ugyanis ez kemény
munka! Szerintem felér egy
versenysporttal, hisz itt a
napi elfoglaltság ugyanolyan,
mint egy versenysportolóé.
Délelőtt a gimiben kell helytállni, délután az artistaképzőben, hétvégenként pedig
néha még fellépés is van –
jegyezte meg az igazgató.
Murainé Szakáts Ildikó
hozzátette: a vizsgaszámaikkal a fiatal artistanövendékek még a Fővárosi
Nagycirkusz porondjára is
felállhatnak. Ha mindenhol
jól teljesítenek és sikerrel
veszik az akadályokat, akkor
számukra egyenes lehet az
út a világraszóló nagy produkciók színpadára is.

Most még könnyebben indul a szolgáltatás!

TÉLI BALLON AKCIÓ!
590 Ft
66/778-888 • 30/955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

Akciós kihelyezési díj:

990 Ft

Házhoz szállított ballonos víz már 990 Ft-tól (52 Ft/l). A kedvezményes díj Szivárvány Aqua
termékrendelésre érvényes, 2019. február 28-ig, ügyfelenként max. 2 kupon erejéig.

Akciós ballondíj 590 Ft

Akciós ballondíj 590 Ft

Kis Virág keramikusművész
alkotásaiból nyílt kiállítás a
Csabagyöngye
Kulturális
Központ Artériumában február 5-én. A kiállítást HorváthGazsó Adrienn művésztanár
nyitotta meg, köszöntőt Mitykó
György, a Csabagyöngye
kiállításszervezője mondott.
Az alkotó a tárlaton – amely
március 28-áig tekinthető meg
– a fali dekorációit mutatja be
a közönségnek. Munkái eddig
már több magyarországi településen voltak láthatók, és
európai vándorkiállításon is
szerepeltek.

Fotó: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Kis Virág kiállítása
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Alakulóban a civil utánpótlás" Egyetem Nap a Csabagyöngyében
"
Diákok mutatták be ötleteiket Békéscsabán
Leendő hallgatóknak igyekeztek segíteni az eligazodásban

Csibor Géza, az információs
centrum irodavezetője megjegyezte, hogy a mostani civilek
napján a leendő civil vezetőkre, a diákokra fókuszáltak.
Az alkalmon arra is felhívták
a figyelmet, hogy a civil szervezetek felelősségvállalása,
társadalmi munkája, jelenléte
jobbá teheti az élet számos
területét. Gólya Pál, a jelenleg 98 szervezetet magában
foglaló Civil Szervezetek Szövetségének elnöke örömmel
fogadta, hogy alakulóban van
a civil utánpótlás.
A versenyre jelentkező,
háromfős diákcsapatoknak
egy rövid pályázatot kellett
beadniuk egy olyan kezdeményezésről, amelyet civil
szervezettel kívánnak meg-

Hogyan töltsd ki a jelentkezésed? Mik azok a kreditek?
Könnyű eltévedni Budapesten? Gyere el, hogy végre
ne a hivatalos tájékoztatókból kelljen mindent megtudnod! Ezek voltak a hívószavak a Csabagyöngyében
tartott V. Egyetem Napra.

Csibor Géza irodavezető a versenyzőkkel
valósítani. A döntőt a Békés
Megyei Civil Információs
Centrumban tartották, ahol
szóban is meg kellett győzniük a zsűrit. A megmérettetés
kiemelt célja az volt, hogy a
fiatalok is átérezzék, mennyi
mindent tehetnek meg ők maguk a különböző területeken
szerveződő közösségekért.
A zsűri döntése alapján a
versenyen első helyezett a
BSZC Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma csapata lett, második helyen a Kemény Gábor

szakgimnázium csapata végzett, a harmadik helyet pedig
a Békéscsaba Labdarúgó
Akadémia csapata szerezte
meg.
A civil információs centrumok szolgáltatásai révén a diákok és a felnőttek szerveződései ingyenesen juthatnak
információs, tanácsadási és
képzési szolgáltatásokhoz. A
Békés Megyei Civil Információs Központ Békéscsabán, a
Munkácsy utca 15–17. szám
alatt várja hétköznapokon az
érdeklődőket.
M. E.

S Z É P KO RÚA K

A rendezvényen a szóba
kerülő főbb témák mellett –
például a kollégiumi jelentkezés, ösztöndíj, különböző
támogatások – szekciókban
mutatták be az egyetemi
életet, a vizsgákra való felkészüléstől az egyetemi bulikig
úgy, ahogy a jelenlegi és a
volt egyetemisták látják.
A főszervező szerint a kérdések évről évre ugyanazok:
tényleg nem kell órára járni,
vagy hogy hogyan éljem túl a
vizsgaidőszakot? De fel kell
készülni az aktualitásokból is.

Fotó: Kovács Dénes

A civilek napjáról először
1998-ban emlékeztek meg
hazánkban. A Békés Megyei
Civil
Információs
Centrum idén ezt a napot a
fiataloknak szentelte. Versenyt hirdettek a diákok
számára egy hasznos civil
kezdeményezés kidolgozására.

Szó volt a jelentkezésről, kreditekről, de a bulikról is
– Nyilván vannak változó faktorok akár a felvételi
eljárásban vagy a ponthatárokban, de változnak az
albérletárak is. Próbálunk
naprakészek lenni, frissíteni
a tudásunkat. Egyébként itt
minden szekció egyedi, de
valahogy mégiscsak közös
– mondta Gémes Dávid, az

V. Egyetem Nap projektvezetője.
A Csabagyöngyében tartott
rendezvény a szervezők szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket, most közel 150 végzős középiskolásnak segítettek
abban, hogy teljesebb képet
kapjanak az egyetemi évekről.
Horváth Szabolcs

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját
2019. február 25-én, hétfőn 14.00 órára a Szabadság térre
a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésre.
Az emlékműnél műsort adnak:
a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium
diákjai.
Megemlékező beszédet mond:
Kovács József, a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium
és Kollégium történelemtanára.

Szabó Valéria (90)

Hrabovszki Mihályné (90)

A műsort követően koszorút helyeznek el:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a közreműködő iskola diákjai.

A PRÓHIRDE TÉ S
Szolgáltatás
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves
kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.
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.
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
Eladó új háttámlás heverő. Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy
méretű majomkenyérfa (crassula), Daewoo 40 és Graetz 60
tv, fém vállfás akasztó vagy virágtartó, azonos stílusú 7-7
darabos süteményes- és kompótoskészlet, új ülőkés táska,
új 178 x 228 cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős
anyagú asztalterítő, 5,8 m hosszú vascső.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Vendégszereplések és két új bemutató
Miközben az elmúlt napokban Bécsben és Pozsonyban
vendégszerepeltek,
február utolsó hetében pedig Zentára utaznak a Jókai
Színház művészei, Békéscsabán három új bemutató
is készül, ebből kettőt jövő
héten láthat a közönség.
Szarka Gyula – Zalán Tibor
Az igazmondó juhász és
az aranyszőrű bárány című
zenés mesejátékának ősbemutatóját február 18-án
15 órakor tartja a teátrum,
David Ives Vénusz nercben
című színműve február 21én 20 órakor kerül színre.
Zelei Miklós Az Isten balján
– Situs inversus című, Ady
Endre életét megidéző különleges színdarabját február 11-én Bécsben, a Balassi
Intézetben, 12-én a Pozsonyi
Magyar Intézetben adta elő
Katkó Ferenc színművész,
az előadást Köllő Miklós rendezte. Az igazmondó juhász
és az aranyszőrű bárány
című mesejátékot, valamint
az olasz Dario Niccodemi
Hajnalban, délben este című
vígjátékát, utóbbit Tege Antal
rendezésében február 23-án
a Zentai Magyar Kamaraszínházban játssza Földesi Ágnes Villő és Czitor Attila.
Zalán Tibor József Attiladíjas költő, dramaturg meséjéhez Szarka Gyula Kossuth

BÉKÉSCSABA ANNO
Csaba a városodás felé vezető úton
Csaba 150 éves községi létének a vasút megjelenése
és a városháza 1873-ban
történt felépülése új irányt
adott. A kitűzött cél a várossá alakulás volt, amelyhez
azonban hosszú, rögös út
vezetett.

díjas énekes, zeneszerző,
a Ghymes együttes alapító
tagja komponált zenét. Az
előadást a Jászai Mari-díjas
Karczag Ferenc színművész
rendezi. Az új mesedarabban
Mátyás királyt Nagy Róbert,
Beatrix királynét Komáromi
Anett, Burkus királyt Mészáros Mihály, Izabella lányát
Csonka Dóra játssza. Kobak
udvari bolond kettős szereposztásban Kopanyicza András és Józsa Bence színészhallgató, Pörge Péter juhász
Puskás Dániel színészhallgató lesz, az aranyszőrű bárány alakjában Nádra Kitti lép
színpadra. Az alkotók olyan
produkciót ígérnek, amelyben
kicsik és nagyok egyaránt
örömüket lelhetik.
David Ives Vénusz nercben című színművét a stúdiószínházi sorozatban Tege
Antal rendezi, és a kétsze-

replős játékban Vanda figuráját Földesi Ágnes Villő,
Tamásét Czitor Attila alakítja.
Az erotikus darab a férfi-nő
bonyolult kapcsolatát állítja
középpontba. S nemcsak a
bemutató különleges, hanem
a helyszín is: a régi színházi
klub szolgál játszóhelyként
Intimtér néven. Ezzel is jelezve, hogy közel van a közönség, egy levegőt szív a
színészekkel, szinte részese
a színpadi eseményeknek,
intim közelség, bensőségesség jellemzi az előadást. A
történetben egy pályakezdő
rendező-drámaíró meghallgatást tart új darabja főszerepére, de egyetlen alkalmas
színésznőt sem talál, amíg
meg nem érkezik a castingra
Vanda... A kortárs amerikai
szerző darabja 18 éven felülieknek ígér kivételes élményt.
Niedzielsky Katalin

A Tiszavidéki Vasút Szolnok–Békéscsaba szakaszának kiépítésével a Csaba
városodásához vezető út
fontos feltétele vált valóra.
Az első személyvonat 1858
őszén futott be az állomásra.
Új jelenség lett a helyi közlekedést szolgáló első bérkocsi
megjelenése. 1873–1874-ben
a község lélekszáma meghaladta a harmincezret, választott bírája Áchim János volt.
A szolgálati évei alatt történt
események Csaba életében
nagy jelentőségűek. Közel két
esztendő alatt felépült az emeletes városháza, amelynek romantikus stílusú homlokzatát
Sztraka Ernő mérnök tervezte.
1873. szeptember 15-ei avatásán Szemián Sámuel mondott
lélekemelő beszédet. Utolsó
mondatában kiemelte: a zász"

Themis és Ceras allegorikus szobrok a városháza felett
(A tervek szerint az eredeti hasonmása visszakerül a helyére)

ló, melyet örömünk jeléül e
ház tetejére kitűztünk, néhány
percig fog lobogni, de a Mindenható kegyelme, mely e község jó szelleme felett őrködött,
lebegjen mindenkor e ház,
Csaba városa, lebegjen annak
minden egyes lakosa felett."
Néhány nap múlva a nyomdászat kapott teret, Dobay
János gyulai nyomdászmester megnyitotta fióknyomdáját
Csabán. Ugyanebben az időben a Nőnevelde Társulat létrehozta az első magántársulati
Nőneveldét, s egy év múlva,
Kemény Mihály és Zsilinszky
Mihály buzgó közreműködésével, államköltséggel felépítette
az emeletes leányiskolát.

Kikövezték a Vasút utcát
az akkor már 38 ezer lakosú
Csabán, ahová a könyv és újság máshonnan érkezett. Ezt
változtatta meg dr. Bátaszéki
Lajos ügyvéd, a vérbő zsurnaliszta és lapkiadó, amikor 1874.
február elsejével megindította
hetilapját, a Békésmegyei Közlönyt. Ez 65 évig működött a
megye legolvasottabb sajtójaként.
1875-ben, Zelenyánszky
György
bírósága
idején
Sztraka Ernő boltíves híddá építtette át a Körös csatorna Gyulai úti első jármos
fahídját. Megalakultak a régi
céhek ipartársulatai, és a
városodást elősegítő 7 tagú
építészeti bizottság. Javaslatukra megkezdték felrakni
az utcák nevét jelző táblákat,
s megjelentek az utcákon a
bérkocsis egylovas fogatok.
Csaba látványosan elindult
a városiasodás hosszú útján.
Gécs Béla

