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Munkácsy Év Munkácsy városában
Fekete Péter: A kulturális kormányzat támogatja a Munkácsy Mihály Múzeumot

Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulójára emlékeztek Békéscsabán a festőóriásról elnevezett múzeumban. Az ünnepségen Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár bejelentette, hogy a múzeum működését az
Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben az évben százmillió forinttal, a Munkácsy Év programsorozatát pedig
további harmincmillió forinttal támogatja.
– Büszke lehet az a város,
amely ilyen nagy művészt
mondhat magáénak. Boldog
az a város, amely nemcsak
magáénak érezhet egy ekkora alkotót, mint Munkácsy
Mihály, de a városhoz fűződő
kapcsolatának a tudatosításáért tesz is, mégpedig nem
keveset. Békéscsaba múzeumot nevezett el róla, egy
olyan állandó tárlattal, amely
életmű rendkívül fontos és jelentős alkotásait tudhatja a falain, és olyan emlékszobával,
amely megidézhetővé teszi

a festő mindennapi életét is
– fogalmazott Fekete Péter a
múzeumkertben.
Az államtitkár megjegyezte, hogy Munkácsy Békéscsabán asztalosinasként
kezdte, és világhírű művész
lett belőle. Mint mondta, a
festő élete példa arra is, hogy
akarattal, tehetséggel és elszántsággal bárki elérhet a
hírnévig, az elismertségig.
Munkácsy mellszobrának
megkoszorúzása után a múzeum új kiállítóterében folytatódott az ünnepi program,

ahol Fekete Péter bejelentette, hogy százmillió forint
nagyságrendben támogatja
a kulturális kormányzat a
múzeumot. Annak érdekében pedig, hogy a Munkácsy
Év méltó legyen a festőhöz,
további harmincmillió forintos
támogatást biztosítanak a jubileumi programokra.
Ando György, a múzeum
igazgatója elmondta, hogy
a Munkácsy 175 programjai
között olyan érdekességek
vannak, mint az Egy géniusz története című virtuális
kiállítás, vagy egy kamaratárlat, amelyet a Munkácsyszoborterv-pályázatra beérkező munkákból rendeznek
majd meg. A rendezvénysorozat keretében mutatják be
azt a Munkácsy által készített grafikát, amelyet a közel-

múltban egy aukción vásárolt
meg a múzeum. Új állandó
kiállítást is tervez a múzeum,
amely egy idővonalon viszi
végig a látogatót, a modern
technikában rejlő lehetőségeket is kihasználva, és ahol
a legnagyobb teret Munkácsy kapja majd.
A programsorozat ismertetése után dr. Bellák Gábor,
a Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti Galéria
művészettörténésze mutatta
be a Munkácsy múzeum új
kiadványát, a Beszéljünk újra
Munkácsy Mihályról című
kötetet, amelyet Gyarmati
Gabriella, a múzeum művészettörténésze és Martyin
Emília, a múzeum tudományos muzeológiai osztályvezetője szerkesztett.
M. E., H. Sz.

A képviselők többsége az év legfontosabb döntésének
nevezte a február 21-én elfogadott költségvetési rendeletet. Nem véletlenül, ugyanis ez a dokumentum rögzíti
azt, hogy Békéscsaba önkormányzatának milyen bevételei és kiadásai lesznek 2019-ben.
A grémium továbbra is elvárásként fogalmazta meg azt,
hogy az önkormányzat és intézményrendszerének a folyamatos működése biztosított
legyen, emellett rendezzék a
munkatársak béremelését.
A költségvetés főösszege
idén 39,8 milliárd forint, ebből
28 milliárd forint jut fejlesztésekre – az uniós forrásból
származó Terület- és Telepü-

lésfejlesztési Operatív, illetve
a kormányzati finanszírozású
Modern Városok Program forrásaiból –, 11 milliárd forintot
pedig működésre fordítanak.
A központi támogatásokból
közel 3,5 milliárd forint jut a
megyeszékhelynek, bár ez az
összeg tartalmazza a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulásnak nyújtandó forrást is.

Nagy a hangsúly a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó saját bevételeken.
Egyúttal továbbra is fenntartói elvárás az intézményekkel
szemben, hogy takarékosan
gazdálkodjanak.
Az önkormányzat eddig
409 millió forint korábban
jóváhagyott fejlesztési hitelt
nem használt fel, de az ös�szeget már előre betervezték,
vagyis az feladattal terhelt.
Ezenfelül további 390 millió
forint hitelt vesz fel a város
2019-ben. Ezzel párhuzamosan a tavalyi 78 millió forintos

adósságszolgálat idén 140
millió forintra nőtt, vagyis az
önkormányzatnak ekkora ös�szeget kell visszafizetnie.
Kiadási oldalon továbbra
is számolnak a minimálbér
és a garantált bérminimum
emelkedésével, egyúttal továbbra is terveznek a köztisztviselői illetményalap volumenének növelésével. A
kötelező illetményemelések
idei többletköltségének ös�szege meghaladja a 135 millió forintot az önkormányzat
által fenntartott költségvetési
szervek esetében.
Varga Diána

Fotó: Kovács Dénes

Elfogadta a közgyűlés Békéscsaba idei költségvetését,
fejlesztésekre jut a legtöbb pénz
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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
Február 21-én tartotta soron következő ülését Békéscsaba
képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP és
a DK képviselői értékelték szóban vagy írásban a legfontosabb döntéseket.

tása, ezért felkértem Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt,
hogy a kormánypárti frakció foglalkozzon ezzel a témával, és
vegyék figyelembe az ellenzék ide vonatkozó javaslatait is – közölte Kocziha Tünde.
LMP: Látszik a költségvetésen, hogy választási év van

Szarvas Péter: Ismét a fejlesztések éve következik

A költségvetés elfogadása után Szarvas Péter polgármester arról beszélt, hogy 2019-ben, a választások évében ismét a beruházásoké lesz a főszerep. Kiemelte, hogy a többségi döntéssel
elfogadott 2019-es költségvetés főösszege 39,8 milliárd forint,
ebből több mint 28 milliárd forintot fejlesztésre, 11 milliárd forintot működésre fordítanak. Megjegyezte: a Modern Városok
Programban, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programban is elindulnak beruházások, emellett saját forrásból
bővítik a közterületi kamerarendszert, és felújítják a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjét is.
Szarvas Péter fontosnak nevezte az intézmények stabil, folyamatos, gazdaságos működtetését. Hangsúlyozta azt is, hogy
új adót nem vezetnek be, a meglévőket nem növelik idén. A
családbarát intézkedések közt említette a bölcsődei férőhelyek
növelését, a nyári napközis tábort és a pszichológiai tanácsadó
fenntartását. Jelezte, hogy 62 millió forintot költenek a közfoglalkoztatási rendszerre, idén üzembe helyezik a hajléktalanszálló
új épületegyüttesét, tovább zajlik a Békéscsaba hazavár! program, a civil szféra támogatására pedig több mint 500 millió forintot fordítanak.
A sportcélú fejlesztések közt említette a Magyar Atlétikai Szövetség pályázatát, melyből első körben a csabai atlétikai centrum felújításának terveztetését indítják el, valamint azt, hogy a
Magyar Úszó Szövetség segítségével kicserélik az Árpád fürdő
téliesítésére szolgáló sátrat.
Nagy Ferenc alpolgármester a helyi adók alakulása tekintetében pozitívumként értékelte, hogy tavaly növekedtek a bevételek, egyúttal köszönetet mondott a helyi vállalkozásoknak. A
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervéről úgy vélte, a hatmillió forintos kiadási többlet kedvezőtlen tendenciát mutat. Hozzátette: a városi cégekkel szemben elvárható, hogy gazdaságosan
működjenek és önellátóvá váljanak.
Fidesz: A költségvetés-elfogadás az év legfontosabb döntése
Azokhoz a feladatokhoz is biztosít forrásokat az önkormányzat,
amelyek a lelkét adják egy városnak, még akkor is, ha ezek nem
kötelezőek – hangsúlyozta Kiss Tibor alpolgármester, a FideszKDNP közgyűlés utáni tájékoztatóján. A többségi párt képviselői
kiemelték: a költségvetéssel az év legfontosabb közgyűlési döntése született meg.
Kiss Tibor elmondta, idén is 1 milliárd 275 millió forintot fordíthat a nem kötelező feladatokra a város; 650 millió forint jut a
kultúrára és közművelődésre, 350 millió sporttámogatásra, a
fennmaradó összegből pedig egyéb programokat finanszíroznak.
Dr. Kerekes Attila szerint a közfoglalkoztatotti program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Kiemelte: 2018-ban az önkormányzat a saját költségvetéséből 22 millió forintos önrésszel támogatta
a közfoglalkoztatotti programot, ugyanakkor az elvégzett munka
összértéke 47,5 millió forint volt. Dr. Ferenczi Attila, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetője hangsúlyozta: a költségvetés egyik legfontosabb
eleme azoknak az alkalmazottaknak a bérrendezése volt, akikre
nem vonatkozik a garantált bérminimum és minimálbér emelése.
A Békéscsabai Médiacentrumot ért támadások miatt a Fidesz-KDNP frakció tájékoztatást kért a cég ügyvezetőjétől, aki elmondta: megvizsgálták a Helyi Televíziók Országos Egyesületének körében a 80 tag finanszírozási mutatóit.
– Ezeknél a médiumoknál a teljes finanszírozáson belül átlag 57 százalékos az önkormányzati támogatás mértéke, míg a
médiacentrum esetében ez csupán 17 százalékot tesz ki – tájékoztatott Opauszki Zoltán, hozzátéve, hogy a kft. az alapításakor a tulajdonos által meghatározott elvárásoknak maradéktalanul megfelel, költséghatékony és felelős gazdálkodást folytat.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán.
Főszerkesztő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Hanó Miklós beszélt arról, hogy a polgármester kritikát fogalmazott meg a törzsház konszern részét képező cégek gazdálkodásával kapcsolatban. Az alpolgármester leszögezte: az önkormányzat száz százalékos tulajdonában álló gazdasági társaságok
jelentős bevételt eredményező tevékenységet folytatnak, és nem
csupán a támogatásokból, hanem önerőből is olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek a várost szolgálják. Mindeközben a polgármesteri hivatal működését – a központi támogatáson felül – az úgy, hogy ezen összeggel a lakosság közvetlen
érdekeit szolgáló kommunális fejlesztéseket kellene megvalósítani.
MSZP: Takarékos gazdálkodásra van szükség Békéscsabán

Feszes, fegyelmezett gazdálkodásra van szükség Békéscsabán
2019-ben, bár az idei költségvetés a tavalyinál stabilabb helyzetből
indul – hangsúlyozta Fülöp Csaba az MSZP közgyűlést értékelő tájékoztatóján. A képviselő szerint a fejlesztésekhez szükséges önerő
fedezete kétséges, miközben a hitelfelvétel folyamatosan nő.
A 2019-es költségvetés főbb összegei és szerkezete is nagyon
hasonló az előző évihez – emelte ki Fülöp Csaba. Jelentős, közel
27 milliárd forintos külső fejlesztési forrás fog érkezni Békéscsabára az idei évben. A város működtetésére 13 milliárdos forrás jut,
tehát összesen 40 milliárd forintból gazdálkodik idén Békéscsaba.
Kockázatot jelent, hogy a támogatott beruházások esetében egyre
növekszik az önerő mértéke, amelyhez hitel felvétele szükséges, és
amit saját bevételekből kell majd visszafizetni. Ha ebben az évben
az önkormányzat teljes egészében lehívja az előirányzott 390 millió
forintos fejlesztési hitelt és felhasználja a korábbi évek maradványait
is, akkor már 800 millió forintos hitel lesz a költségvetésben – mondta
az MSZP önkormányzati képviselője.
Miklós Attila kérésének eleget téve Békéscsaba képviselő-testülete már a februári ülésén tárgyalt a sok kritikát kapott karácsonyi
vásár megrendezéséről. A közgyűlés egy munkacsoport felállításáról
döntött, amely az igények és lehetőségek felmérése után, áprilisra
egy koncepciót készít arról, hogy milyen legyen a vásár. A város ez
alapján pályázatot ír majd ki a karácsonyi vásár megrendezésére.
Miklós Attila elmondta: bízik benne, hogy több vállalkozó is jelentkezik, a nyertes pedig színvonalas programot szervez majd.
Jobbik: Nagy teher a beruházások növekvő önereje
Békéscsaba 2019. évi költségvetése arról szól, hogy a folyamatban lévő és a tervezett beruházások biztosítása mellett
szigorú gazdálkodásra, újabb
hitel felvételére és ingatlanok
értékesítésére van szükség ahhoz, hogy a tavalyi szintet tartani tudjuk. A város hitelállománya
az idén meghaladja majd a kétmilliárd forintot, és az adósságszolgálat 60 millió forinttal emelkedik – fogalmazott Kocziha Tünde.
– Nem a felelőtlen gazdálkodás miatt kerültünk ebbe a helyzetbe,
hanem azért, mert olyan feladatokat kell finanszíroznunk, amelyek az
állam feladatai lennének. Az elmúlt években számos olyan rendelkezés született, ami kötelezettségeket ró az önkormányzatokra, de
központi forrásokat csak részben vagy egyáltalán nem biztosítanak
hozzá. Ilyen az autóbusz-közlekedés, a kötelező béremelések, a bölcsődei férőhelyek számának növelése, vagy a színház TAO támogatásának megszüntetése. Csak a felsoroltak több százmilliós tételt
képviselnek – jelentette ki.
Kocziha Tünde szerint továbbra is nagy terhet jelent a beruházások önerejének növekedése, amely a tavalyi évben 175 millió forint
volt, de az idei költségvetést terheli, és az idén jelentkező hasonló
többletköltségeket nem is tartalmazza a büdzsé.
– Az önkormányzati lakásállomány növelésére remény sincs a
közeljövőben, pedig óriási szükség lenne rá, hiszen egy-egy meghirdetett önkormányzati bérlakásra 20–25 jelentkező is van. Egyetlen
megoldás lehetne erre, az állami bérlakás-építési program elindí-

A költségvetéshez három módosító javaslatot nyújtottam be
írásban, indoklással. Ebből egy
az önkormányzati bérlakások
felújítására szolgáló fedezet növelésére, egy a város dűlőútjai
mentén fasorok telepítésére, egy
pedig a képviselői keret létrehozására vonatkozott. Sajnos egyik
sem kapta meg a szükséges többséget, így a szűkös anyagi fedezet
miatt tovább folytatódik az önkormányzat tulajdonában levő lakások
amortizációja – közölte Takács Péter.
Az LMP képviselője szerint az elfogadott költségvetésre ös�szességében rányomja a bélyegét, hogy 2019 választási év. Pozitívumként lehet említeni például, hogy újra terveztek fedezetet a nyári
napközis táborra. Negatívum a természetvédelmi feladatokra beállított százezer vagy az általános tartalékon szereplő mindösszesen
egymillió forint. Hozzátette: tény, hogy uniós és nemzeti forrásokból a
tervbe vett beruházások megvalósíthatók.
– Az Országos Területfejlesztési Koncepció aktualizálásának apropóján javasoltam, hogy városunkat illetően kapjon nagyobb hangsúlyt a geotermikus energia hasznosítása, megyénket illetően pedig
a belső úthálózat felújítása. A számadatok alapján folytatódik az a
pozitív tendencia, hogy egyre kevesebb a közmunkások száma. Míg
2014-ben 1633 fő dolgozott ebben a formában, tavaly ez már az 500
főt sem érte el – folytatta Takács Péter.
Az LMP-s képviselő megemlítette azt is, hogy komoly vitát váltott
ki a karácsonyi vásárral kapcsolatos előterjesztés. Ez azzal magyarázható, hogy az elfogadott költségvetésben egyetlen fillér sem áll
erre rendelkezésre. Az optimális megoldás szerinte az lenne, ha a
város elkülönítene egy keretösszeget és meghatározott feltételekkel
írna ki pályázatot.
– Az utóbbi hetekben riasztó adatokat lehetett hallani, különösen
az észak-magyarországi települések légszennyezettségéről. Ezért
tettem fel képviselői kérdést Békéscsaba aktuális légszennyezettségi
helyzetével összefüggésben, továbbá lakossági jelzésre az Illésházi
úton kivágott fákkal kapcsolatban. Mindkettőre 30 napon belül kapom meg a választ – jegyezte meg Takács Péter.
DK: Vissza kellene venni az önként vállalt feladatokból
Kaposi László beszélt arról,
hogy a közgyűlésen döntöttek
az uszoda téli sátrának a cseréjéről, szó esett egy békéscsabai
munkásszálló kialakításáról, ingatlan bérbeadásáról az Almáskerti Ipari Park területén, óvodák
korszerűsítéséről és a geotermikus energia hasznosításáról is.
– Nagyobb vita a költségvetési rendelet tárgyalásakor alakult
ki. Nem lehet kijelenteni, hogy a költségvetés rossz, de azt sem,
hogy teljesen elfogadható. Visszatérő problémákkal küzdenek az
elkészítők, nem tudnak az 1,3 milliárdos önként vállalt feladatok
költségeiből visszavenni, és mintegy 250 millió forintnyi, nem életbevágóan fontos költségtől megszabadulni. Ezért inkább újabb
390 millió forint hitel felvétele mellett döntöttek. Viszont még a
hitellel sem tartalmazza a költségvetés számottevő új út, illetve
új járda építését, ami számomra elfogadhatatlan – fogalmazott
Kaposi László.
A képviselő megemlítette, hogy a testület 2010 előtt is óriási
adósságot halmozott fel, pedig 2004–2010-ben a város adóbevételének növekedési átlaga messze jobb volt, mint 2010 és 2018
között, ez utóbbi pedig szerinte „az Orbán-kormány dilettáns tevékenysége” miatt van így.
Kaposi László felhívta a figyelmet arra, hogy megyénkben több
cég bezárásával számos munkahely szűnik, illetve szűnt meg.
– Nagyon fontosnak tartanám a Modern Városok Programban
foglalt és a kormány által támogatott hűtőház építését, újraindítását, hiszen ez a városban munkahelyek létrehozását, a térségben
számos termelői, beszállítói lehetőséget jelentene. Annak ellenére, hogy a Fidesz ezzel kampányol már több mint tíz éve, úgy tűnik, hogy ez ügyben érdemi intézkedés eddig nem történt. Egyes
információink szerint Fidesz-berkeken belül megindult egy lobbi,
és könnyen lehet, hogy ez a beruházás nem Békéscsabán fog
megvalósulni, pedig növelhetné a város adóbevételét is – jelentette ki Kaposi László.

Varga Diána, Zámbori Eszter, Kovács Andrea
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Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Munkásszálló

Megújul több békéscsabai épület

Keresik a lehetőségeket

Kivitelezőt választottak, indulnak a munkák

Fotó: Tóth Áron

Az elképzelések szerint az önkormányzat a Mazán László
utcában képzeli el az új épületet, amelynek megépítése 363
millió forintba kerülne (vizsgálták a volt ruhaipari épületét is,
de a szakemberek szerint annak alapterülete túl kicsi az új ingatlan felépítéséhez). Ehhez 50 millió forint eszközbeszerzés
és 3,9 millió forint engedélyezési tervdokumentáció kapcsolódik. Az önerő 116,5 millió forint.
A fenntartási költséget egyelőre nehéz megállapítani, de
41,5 ezer forinttal számolva fejenként, és havonta 100 fővel,
a szálló 4,1 millió forint hasznot termelhet. A testületi ülésen
kiderült, hogy az önkormányzat képviselői már több olyan
céggel is tárgyaltak, amelynek érdekében áll a munkásszálló létrehozása. A város célja jelenleg az, hogy az önerőt az
egyik gazdasági szereplő vállalja, de azt is szeretnék elérni,
hogy a saját tulajdonú épület üzemeltetését átadják azoknak
a cégeknek, amelyek valóban használják majd az ingatlant.
Az is elképzelhető, hogy utóbbi feladatot a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. kapja meg.
A pályázatot március 15-éig kell benyújtani.

Fotó: Tóth Áron

A békéscsabai önkormányzat kormányzati forrás segítségével építene új munkásszállót. Több szálon zajlanak
egyeztetések annak érdekében, hogy különböző cégeket is bevonjanak a projektbe – mind forrásbiztosítás,
mind üzemeltetés céljából.

A békéscsabai képviselőtestület három pályázat
közbeszerzésében
hirdetett nyertest a február
21-ei közgyűlésen. Így elindulhatnak a munkálatok
a Mackó-Kuckó Óvoda
Orosházi út 56. alatti épületében, a polgármesteri
hivatal két épületén, a volt
Szalay-kúriában és a Fövenyes utcában.
A három projektet az európai
uniós forrásból származó Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program segítségével finanszírozzák.
A békéscsabai polgármesteri hivatal Szent István
és Szabadság téri épületei-

nek felújításához kapcsolódó
közbeszerzési eljárás első
részét a Bólem Építőipari Kft.
nyerte, amely 121 millió forintért végzi el a munkálatokat,
míg a második rész esetében a nyertes a Jeszenszki
Gázszerelő Kft., a cég több
mit 85 millió forintért vállalja
a beruházást. A fejlesztéssel
elősegítik az intézmény hatékonyabb energiafelhasználását, racionálisabb energiagazdálkodását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő két – a Fövenyes
utca 1. és az Andrássy út 38.
szám alatti – ingatlant több
mint nettó 114 millió forintból
újítják fel, a munkálatokat a
Csaba-Komplex Kft. végzi.

Mindkét esetben a homlokzat utólagos hőszigetelését,
a központifűtés-rendszer korszerűsítését, a homlokzati
nyílászárók korszerűsítését
végzik el, a projekt megújuló
energiahasznosító-rendszer
kiépítését tartalmazza.
A Mackó-Kuckó Óvoda
Orosházi út 56. alatti ingatlana esetében 44,9 millió forint
a bekerülési költség, a kivitelező a MÁK Plusz Kft. Ebben
az esetben is hőszigetelik
a homlokzatot, hő- és
vízszigetelik a zárófödémeket, korszerűsítik a központifűtés-rendszert és cserélik
a homlokzati nyílászárókat.
Napelemes rendszert itt is
kiépítenek.

Nem lesz új bölcsi

Az előző évek tendenciájához hasonlóan folyamatosan
csökken a közfoglalkoztatásban részt vevők száma Békéscsabán. 2018-ban ez a
szám rekordalacsony volt.
Az már tavaly is látszott,
hogy egyre kevesebb a közfoglalkoztatott a városban,
ez a tendencia nem állt meg.
2014-ben dolgoztak a legtöbben ebben a formában (1633
fő), tavaly pedig a legkevesebben (487 fő).
A csabai közfoglalkoztatottak leginkább a járdalap és
betonelemek gyártásán dolgoztak, építőipari, kaszálási feladatokat láttak el, emellett részt vettek a csapadékvíz-elvezető
árkok, lefolyók, átereszek tisztításában, karbantartásában, valamint kézbesítéssel foglalkoztak. Ezenfelül a 2015-ben elindított Start-munkaprogramban több mint 36 ezer tő virágot neveltek a Mazán utcai telephelyen található fóliasátorban.
Idén a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az önkormányzat 460 főt foglalkoztat,
feladataik hasonlóak lesznek az előző években végzett tevékenységekhez, emellett kiemelt
feladat lesz a hajléktalanok foglalkoztatása.

Egyelőre nem építtet új bölcsődét a békéscsabai önkormányzat. Habár igény lenne a férőhelybővítésre, az túl nagy költségekkel járna, ezért a grémium egy alternatív megoldást választott. Emellett támogatta, hogy az Alföldvíz Zrt. két pályázatot
nyújtson be.
Már korábban felvetődött, hogy a Pénzügyminisztérium jóvoltából új bölcsőde épülhet vagy már meglévő épületből alakítható ki nevelési intézmény Békéscsabán. A szakemberek
megvizsgálták a lehetőségeket, és arra jutottak, hogy bár van
igény bölcsődei elhelyezésre, férőhelyhiány egyelőre nincs. A
közgyűlés más szempontok vizsgálatba vétele mellett egy alternatívát fogadott el: ellátási szerződést kötnek a jaminai Kisherceg Családi Napközi és Játszóházzal, így biztosított lesz az
elegendő bölcsődei férőhely.
A képviselők arról is határoztak, hogy támogatják az Alföldvíz
Zrt. kérelmét, melyben pályáznak rekonstrukciók megvalósítására, víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítására. A
pályázatban a Derkovits sor, a Nagy Antal, a Tábor, a Varságh
és a Móricz Zsigmond utca lehet érintett. Az önkormányzatnak
a projektben nem fedezett javításokat kellene állnia.
Egy másik pályázatban az Alföldvíz Zrt., víziközmű-rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében, energiatakarékos
berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra igényel forrást. Ebben az esetben 50–50 százalék az önrész és a vissza nem térítendő támogatás aránya, az összköltség pedig 35 millió forint.

Atlétika, tenisz, úszás
Több, sportinfrastrukturális beruházásról is szó esett a februári közgyűlésen. Az atlétikai központ, a Kórház utcai teniszpálya és az Árpád fürdő sátrának a fejlesztése is megvalósulhat.
Megújulhat a Tünde utcai atlétikai létesítmény: új öltöző, kiszolgálólétesítmény, futófolyosó
épülne, fejlesztenék a már meglévő infrastruktúrát, emellett új lelátó is épülne. A tervdokumentációt 10 millió forint támogatásból készítik el, az önkormányzat ennek áfáját (2,7 millió
forint) állja.
Korszerűsítik a Békéscsabai Előre Tenisz Klub Kórház utcai pályáját 6 millió forint vissza
nem térítendő támogatásból. A munkálatok előkészítése folyamatban van, így megújulhat az
ingatlan közműrendszere, lecserélnék a padsort, új vonalgarnitúrát szereznének be, felújítanák a pályavilágítást és a kerítést, emellett karbantartó eszközökre is szükség lenne.
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és a Békéscsabai Előre Úszó Klub a Magyar Úszó Szövetség támogatásával pályázik az Árpád fürdőben telente felállított sátor cseréjére. A beruházás 17 millió forintba kerül.

Fotó: Kovács Dénes

Közfoglalkoztatás

Adók
Közel 4,1 milliárd forint helyiadó-bevételre tett szert az
önkormányzat tavaly. A grémium a kedvező tendenciák
miatt idén a tavalyinál 203
millió forinttal több bevételre
számít ebből a forrásból. A
legnagyobb tétel az iparűzési
adó, amelyből 2017-ben 3,2
milliárd forint, egy évvel később 3,4 milliárd forint folyt
a városi kasszába. A szintén nagy összeget képviselő
építményadóból – amely a
lista második helyén szerepel
– két éve 452,5 millió, tavaly
487 millió forint származott.
A gépjárműadóból 2017-ben
188 millió, 2018-ban 190 millió forint folyt be.

Kutyafuttató
Kutyafuttatók létrehozására és játszóterek felújítására pályázna a Békéscsaba
Vagyonkezelő Zrt. és a Békéscsabai Városfejlesztési
Kft. Előbbi esetben a helyszín az Erzsébet lakópark
vagy a repülőhíd környéke,
a Lencsési lakótelep, illetve
a Bartók Béla útnak a Petőfi utca–Andrássy út–Lepény
Pál utca által határolt területe lenne. A munkálatok
nyáron kezdődnének és év
végéig tarthatnak. A másik fejlesztés öt játszóteret
érintene: új területet alakítanának ki Gerlán a Sport
utcában található focipálya
mellett; Mezőmegyeren, a
Hóvirág utcában a már meglévő területet korszerűsítenék, ahogyan a Lencsési és
a
Millennium-lakótelepen,
illetve Jaminában is.

Karácsonyi
vásár?
Visszatérő téma a közgyűlésen a karácsonyi vásár és
annak színvonala az utóbbi
években. Tavaly – lakossági megkeresésre hivatkozva – több képviselő kérte,
hogy a testület tárgyaljon a
kérdésről és pályáztassák
meg a szervezést. Az utóbbi
években a Frankó Produkciós Iroda, majd a Szeretlek
Békéscsaba Egyesület volt
a programok lebonyolítója. A közgyűlés most egy
koncepció
elkészítésére
kérte a Csabagyöngye Kulturális Központot, a Jókai
színházat, a Napsugár bábszínházat, a Békés Megyei
Könyvtárat és a Munkácsy
múzeumot. Nem kizárt,
hogy a korábbi szervező
bonyolítja majd le a programokat, ugyanakkor a grémium alternatív javaslatokat is
vár. A koncepciót az áprilisi
közgyűlésre kell összeállítani.
Az oldalt írta: Varga Diána

4 Társadalmi célú hirdetés

KKI_2019_280x409_01.indd 1

Csabai Mérleg

2019. 02. 18. 15:07

Csabai Mérleg

Fejlesztések

F

E J

L

E

S

Z

T

É

S

E

5

K

Megújul a Trófea és további attrakciókkal bővül a CsabaPark
Közel 740 millió forintból hajtják végre a CsabaPark III. ütemének fejlesztéseit. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében többek között futópályát és
élményparkot alakítanak ki a CsabaParkban, de a forrásból a Szabó Pál tér és a Haán
Lajos tér is megújul.
A „Zöld város kialakítása”
pályázatának köszönhetően
a CsabaPark a III. ütemben
további elemekkel bővül,
emellett megvalósul az erdőterület rehabilitációja, és
cél az eddigi fejlesztések
egységgé formálása is.
– A harmadik ütem egyik
legfőbb eleme a volt Trófea
szálló épületének teljes körű
felújítása. Hő- és vízszigetelést kap az épület, megújul a
tető, kívül-belül megszépül a
Trófea, amelynek a környezetét is rendbe tesszük. Itt
a kivitelezési munkák már
elindultak, jelenleg a bontási
és az alapozási munkálatok
folynak. A tervek szerint az
épületet egy szolgáltató-

házzá alakítjuk át, amely
fogadóépületként funkcionálhat majd, és ahol irodahelyiségek kaphatnak helyet – közölte a Békéscsabai
Városfejlesztési
Nonprofit
Kft. cégvezetője, dr. Sódar
Anita.
A CsabaPark III. ütemében a parkerdő területén
5,2 km sétautat alakítanak
ki, mégpedig a meglévő
fák kivágása nélkül, a nyiladékokat követve. A sétaút
csak természetes anyagokból készül. A projekt másik
fő eleme egy 3,5 kilométer
hosszú, korszerű, rekortán
borítású futópálya. Dr. Sódar Anita megjegyezte, hogy
Békéscsabán nagyon nép-

Zöld Sziget Játszóház
a jövőnkért

szerű a kocogás, a futás,
valamint az atlétika is jelentős szerepet tölt be a város
életében, ennek kívántak itt
is teret adni.
– Szintén fontos elem
a Körte sori fogadóépület
mellett kialakítandó tematikus élménypark, amelynek elemei játékos módon
kapcsolódnak majd a Csabagyöngye szőlőhöz. Az
élménypark a CsabaPark
első ütemében elkészült,
a Csabai kolbászra épülő
Óriások konyhája tematikus
játszótér méltó folytatása
lesz – emelte ki Hanó Miklós
alpolgármester, hozzátéve,
hogy a parkerdő és a turisztikai attrakciók lehetőséget

nyújtanak az aktív pihenésre
a békéscsabaiak és az ideérkező turisták számára.
A projekt lehetőséget biztosít arra is, hogy a Lencsési
lakótelep tereit felújítsák: a
Szabó Pál teret és a Haán
Lajos teret korszerűsítik, felfrissítik a zöldfelületeket, bő-

vítik a játszótereket, valamint
utcabútorokat helyeznek el.
A tervek között szerepel a
továbbiakban drótkötélpálya,
mászótorony,
víziszínpad,
valamint a szánkódombként
ismert dombon egy tansípálya és egy hófánkcsúszda
kialakítása is.

A harmadik ütem beruházásai a CsabaPark
és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú,
„Zöld
város
kialakítása” című, TOP6.3.2-16-BC1-2017- 00001
azonosítószámú projekt keretében valósulnak meg.

Megújult a Tündérkert óvoda
Korszerűbb lett a régi épület és tornaszoba is épült

Békés megyében egyedülálló, a keletkező hulladék
csökkentését célzó, szemléletformáló játszóházat hozott
létre a Fenntartható Térségért Alapítvány, azaz a FETA.
A játszóház elemeit a FETA
munkatársai, önkéntesei és
partnerei fejlesztették ki, és a
játékok egy részét helyi kézművesek állították elő.
A Zöld Sziget játszóház
központi eleme egy egyedi
fejlesztésű óriás társasjáték, emellett vannak mozgásos, logikai és memóriajátékok, készségfejlesztő
asztali játékok, valamint a
gyerekeket kísérő szülőknek szóló asztali játékok
is. A játszóház mobil, azaz
bármely rendezvényre, nyári táborba, gyermekprogramra ki lehet telepíteni.
Megtanítja a résztvevőknek
a hulladék mennyiségének

csökkentéséhez
szükséges lépéseket. Azt, hogy a
tudatos viselkedés a tervezésnél kezdődik, a bevásárlásnál is lehetőségünk van
hulladékmentes termékeket
választani, de ha hulladék
képződik otthonunkban, akkor azt tudjuk újrahasználni, hasznosítani vagy szelektíven gyűjteni.
A projekt az Innovációs
és Technológiai Minisztérium támogatásával az FMLSZF/2018-1 azonosítójú,
a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra
fordítható támogatás „Tanuljunk játszva a közös jövőnkért” című pályázatából
valósult meg.
A játszóházról további információ a www.facebook.com/
fetabringa oldalon érhető el.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes önkormányzati képviselő az
átadón elmondta: ilyen nagy fejlesztés a 40 éves óvodában
most először történt.
– A gyerekek a jövő zálogai, mindent meg kell tennünk értük, ez a projekt is ezt a célt szolgálja. Az óvodában nagyon
komoly szakmai munka folyik, biztos vagyok benne, hogy a
legjobb helyre került a fejlesztésre szánt keret – fogalmazott
a képviselő.
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője közölte, hogy összesen 711 millió forint
állt rendelkezésre négy óvoda és két bölcsőde felújítására.
A Tündérkert óvodára eső több mint százmillió forintos ös�szegből a régi épületet korszerűsítették, és egy új részt is kialakítottak.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő megjegyezte,
hogy az óvodára már nagyon ráfért a fejlesztés, a bővítés.
Kiemelte, hogy a beruházás keretében az új, 140 négyzetméteres épületrészben fejlesztőszoba, tornaszoba, szertár,
illetve akadálymentes mosdó kapott helyet. Emellett a régi
épület energetikai korszerűsítése is megtörtént, többek között
napelem került a tetőre, megújultak a burkolatok és új csoportszobát is kialakítottak a gyerekeknek.
Hrabovszki Zoltánné, a Tündérkert óvoda vezetője szerint
a gyerekeknek is nagyon tetszik a megszépült óvoda.
– A gyerekek inkább a külsőségekre csodálkoztak rá,
például arra, hogy szépek a falak és a radiátorok. Nagyon
örültek a tornaszobának is. Így sokkal nagyobb terük lesz a
mozgásos tevékenységekre, mintha a csoportszobában mozognának – ismertette az óvodavezető.
A TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00001 számú projekt a Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Szegfű utca 11. szám alatti óvodában címet viseli.

Fotó: Milyó Pál

Befejeződött a Szegfű utcai óvoda felújítása Békéscsabán, az ünnepélyes projektátadó rendezvényt február
19-én tartották. A beruházás célja a kisgyermekes családok segítése volt. A beruházás keretében a régi épületet korszerűsítették, valamint egy új, akadálymentesített
épületrészt is kialakítottak.
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Folytatódnak a kerékpárút-építési munkák
Békéscsaba önkormányzata
365 millió forint vissza nem
térítendő eupai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programban a Fenntartható
városi közlekedésfejlesztésre (TOP-6.4.1-16), a városközpont és Fényes közötti
kerékpárforgalmi út kialakítására, illetve korszerűsítésére. A munkák múlt évben
elkezdődtek, és február végén folytatódnak majd.
A projekt keretében a
meglévő Dózsa György
úti–Corvin utcai–Lencsési
úti kerékpárforgalmi létesítményeket korszerűsítik, és
új kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítására kerül
sor a Lencsési út–Magyar
utca útvonalon.
Tavasszal a következőkkel
folytatódik a munka: a Dózsa
György úton a Kölcsey utcai–Kastély utcai szakasz
átépítése; a Corvin utcai szakasz átépítése a Bánát utcáig, onnan kisebb felújítása; a
Lencsési úti szakasz kisebb
felújítása a Diófás utcáig; a
Lencsési úti szakasz átépítése a Diófás utcától az Élővízcsatorna hídjáig; a Lencsési
út ifjúsági tábor melletti és
a Magyar utca lakott-területi

„T B ” S A R O K
Hogyan tájékozódhatunk a jövőbeni nyugdíjunkról?

szakaszán egyesített gyalog- és kerékpárút építése; a
0135 hrsz.-ú külterületi útnak
a Borjúrét utcától Fényes városrészig terjedő szakaszán
kerékpáros nyom kijelölése;
a teljes kerékpáros útvonalon a közlekedési táblák
és burkolati jelek egységes
megújítása. A kerékpárforgalmi útvonal kialakításával
párhuzamosan csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos
beavatkozás, korszerűsítés
is történik.
A téli hónapokban a kivitelezés szünetelt, de február
végétől folytatódnak a munkák a Lencsési úti kerékpárút-szakasz átépítésével
a Diófás utcától az Élővízcsatorna hídjáig, valamint a
Magyar utcai szakaszon a
csapadékvíz-csatorna lefektetésével.
A fejlesztéssel érintett
útvonalon, az előrehala-

dásnak megfelelően, a kiviteli munkák befejezéséig
szakaszosan számítani kell
forgalomkorlátozásra. Továbbá az építési anyagok
beszállítása miatt a tehergépjármű-forgalom is megnövekedhet. Kérjük az erre
közlekedőket, vezessenek
óvatosabban, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti
táblák utasításait, legyenek
türelmesebbek.
A beruházásról bővebb információt a www.
bekescsaba.hu oldalon olvashatnak. A projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben
a
bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre,
illetve postán a Békéscsabai
Városfejlesztési
Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 10. sz., 1.
emelet 2/A iroda címre küldhetők.

Az egyeztetési eljárás kiemelt célja, hogy az ügyfelek, leendő nyugdíjasok
a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban
szereplő
adataikról
tájékoztatást
kapjanak.
Idén év végéig az 1957–
1959-es születésű korosztály ismételten értesül a ledolgozott, nyugdíjra jogosító
éveiről, a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető
kereseteiről. Az eljárás hivatalból indul, az érintetteknek
nem kell kérelmet benyújtaniuk. Amennyiben valamely
időszak adatai nem szerepelnek a nyilvántartásban,
az ügyfél az eljárás során
azokat igazolhatja, így a téves adatok javítására, törlésére is lehetőség nyílik.
Az egyeztetési eljárás lefolytatása évente egy alka-

Mi ez?

Játékos ismerkedés a szlovák nyelvvel
és az iskolával.

Kinek szól?

Minden iskolába készülő óvodásnak.

Mikor?

2019. március 9. (szombat) 9–11 óráig.

Hol?
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Dedinszky Gyula u. 1.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban,
a 2019/2020-as nevelési évre óvodai ellátást igénylő gyermekek
szülei részére NYÍLT NAPOT szervezünk az alábbi
időpontokban:

2019. március 28 - 29. (csütörtök, péntek)
900 – 1200 óra között

A nyílt napok programja:
900-1000 az óvoda bemutatása – tájékoztató
1000-1200 betekintés a csoportok életébe, irányított és
szabadidős tevékenységekbe

A későbbiekben – előzetes időpont egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is látogatást
tehessenek óvodánkba, bekapcsolódhassanak a csoportok
életébe.
A Szlovák Óvoda a férőhelyek
függvényében Békéscsaba
egész területéről várja az
óvodába jelentkezőket.
Érdeklődni a 66/453-530 és a
20/480 7602 telefonszámon
lehet.

lommal, életkortól függetlenül, kérelem benyújtásával is
kezdeményezhető, azonban
fontos tudni, hogy a kérelem
kizárólag ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
Abban az esetben, ha a
kérelmező korábban az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági
Térséghez tartozó államban
vagy szociálpolitikai, illetve
szociális biztonsági egyezményben részes államban
(például Dél-Korea, India,
Japán, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Ukrajna,
stb.) is dolgozott, a „Kérelem nemzetközi” elnevezésű
nyomtatványt kell beküldeni.
Az
elektronikus
ügyintézés számos előnnyel
jár, de lehetőség van akár
a Call Center szolgáltatás igénybe vételére a
80/205-444
zöldszámon,

ezen túlmenően pedig személyes egyeztetéshez előzetesen időpont is foglalható:
https://idopontfoglalo.onyf.hu/
Az egyeztetési eljárás
ügyintézési határideje hetvenöt nap. Az eljárás határozattal zárul, mely tartalmazza az elismerhető
szolgálati időt, a Nők 40
kedvezményes nyugdíjához
a jogosultsági időt, a nyugdíj
alapjául szolgáló kereseti és
egyéb adatokat.
Az
öregségi
nyugdíj
várható
összegének
kiszámítását online nyugdíj-kalkulátor is segíti. Az
alkalmazás
elérhetősége:
https://kalkulator.onyf.hu
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Közélet
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BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Dr. Ferenczi Attila: Óriási élmény, hogy részese lehetek a lakótelep életének
Dr. Ferenczi Attila éppen
negyedszázada vesz részt
a helyi közéletben. Egy
ciklus kihagyásával, 1994
óta képviseli a Lencsésit
a közgyűlésben, emellett
tanácsnokként, a József
Attila Lakótelepi Részönkormányzat vezetőjeként
és a terület egyik háziorvosaként is igyekszik segíteni
az ott élőket.

van szó, illetve azon is dolgozom, hogy a Szabó Pál tér
és a Haán tér még zöldebb
legyen. Folyamatosan érkeznek persze kérések, igények
például az útjavításokra, de
a lakók visszajelzéseiből úgy
tűnik, érzik a fejlődést és szeretnek itt élni.
– A megalakulása óta ön a
vezetője a József Attila Lakótelepi Részönkormányzatnak.
Hogyan értékelné az itt végzett munkát?
– Óriási megtiszteltetésnek
érzem, hogy a részönkormányzat vezetője lehetek. Elmondhatjuk, hogy itt pártsemlegesen, kizárólag az itt élők,
az itt működő intézmények
és civil szervezetek érdekeit
szem előtt tartva dolgozunk
helyben, illetve közvetítjük a
városi közgyűlés felé azokat a
javaslatokat, amelyek elősegítik a fejlődést. Túl a Lencsési
Közösségi Házzal közösen
megvalósított rendezvényeken, erre példa a jelzőlámpás csomópont is a Corvin
utca–Bánát utca keresztező-

désében. Szintén fontosnak
érezzük a kerékpáros közlekedés fejlesztését, illetve a
szemléletformálást. Köszönet
illeti a rendőrséget és a polgárőrséget, akikkel közös akciókon hívtuk fel a figyelmet a
balesetmentes közlekedésre,
a közlekedésbiztonságra.
– A választókerületben
számos programon vesz részt
vagy mond beszédet.
– Rendszeres vendég vagyok a nyugdíjasklubnál, az
óvodába is gyakran ellátogatok, és igyekszem a közösséget erősítő rendezvényeken
részt venni, vagy legalább
támogatni azokat. Hiszen
nemcsak a fejlődésnek vagy
a fák növekedésének voltam
tanúja a Lencsésin, hanem
orvosként a felnövekvő nemzedékeket is megismertem.
Van olyan betegem, akivel
először fiatalemberként találkoztam, ma pedig már a
gyereke is hozzám jár (27
éve vagyok itt háziorvos). Jó
érzés látni például azt, hogy
sokan használják a Szabó

Pál téren a fitneszparkot,
vagy azt, ahogy szaporodnak a fák a téren. 2012 óta,
a kezdeményezésemre a
Lencsési iskola végzősei fát
ültetnek a parkban, és remélem, vissza-visszajárnak
megnézni, és felidézni a szép
emlékeket. Óriási élmény így
részese lenni a lakótelep életének, nyomon követve a generációk sorsát.
– Ősszel ismét önkormányzati választás lesz. Tervezi a folytatást?
– Ha megkapom a bizalmat, akkor igen, mert úgy
gondolom, jó úton járunk.

Szerintem egy képviselőnek
két nagyon fontos feladata
van. Az egyik az, hogy a lakók által felvetett problémákat közvetítse a hivatal vagy
az érintett szervek felé, a
másik pedig az, hogy – figyelembe véve a javaslatokat
– gondoskodjon arról, hogy
lehetőleg az igényelt dolgok
megvalósuljanak. A Lencsési
egy város a városban, és ma
már ez Békéscsaba egyik
legzöldebb területe. Nőtt a
Lencsési vonzereje, és én
azon vagyok, hogy ez a tendencia folytatódjon.
Mikóczy Erika

Fotó: Milyó Pál

– Mi jellemezte ebben a ciklusban a 4. számú választókerületet?
– Röviden: a fejlődés. Az
infrastruktúra, a kerékpárút,
az utak tekintetében, de az
intézményekben is komoly
előrelépések történtek. Kétmilliárdos útfejlesztés zajlott
Békéscsabán, ami a mi körzetünkben kezdődött, a Szabó Pál téren, illetve a Haán
Lajos téren. 20–25 éves
igényt sikerült kielégíteni ezzel. Járdafelújítások voltak
több utcában, fejlesztettük a
közvilágítást, kerékpártárolók
létesültek, padokat tettünk

ki. Említhetném azt is, hogy
javasoltam az Ilosvai utca
egyirányúsítását, a Bethlen
utcában pedig folyamatban
van a csapadékvíz-elvezető
rendszer kialakítása. Energetikai korszerűsítések történtek és vannak folyamatban
az intézményekben, emellett
több olyan lépésről tudok beszámolni, amit segítettünk, és
ami az itt élők mindennapjait
színesíti. Fejlesztettük a Kölcsey utcai óvodát, a Zöldovi
pedig például az elsők között
volt a digitális oktatás-segítő rendszer bevezetésében.
Említhetném azt is, hogy az
iskolának a Lencsési Kulturális és Sportegyesületen
keresztül tableteket, illetve
műszaki eszközöket adományoztunk. Együttműködve a
többi képviselővel, anyagi támogatást nyújtottunk az intézmény elképzeléseihez, akár a
játszóudvart vagy a műfüves
focipályát illetően. Nagyon
szeretném, ha az orvosi rendelőt is fel lehetne újítani, hiszen egy 45 éves épületről

Faültetés a Lencsési Iskola melletti parkban

A Lencsési a mi otthonunk verseny díjátadója

Békésben is zászlót bontott az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
Sajtótájékoztatón jelentették
be a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
Békés megyei zászlóbontását
a Csabagyöngye Kulturális
Központban február 8-án. A
sajtótájékoztatón bemutatkozott Patai Dániel, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség Békéscsabai Szervezetének elnöke és Köveskúti Simon
alelnök is.
A KDNP szellemi alkotóközössége, a Protestáns Műhely
Békéscsabai Szervezetének
elnöke, Bálint Kornél a sajtó
képviselőit köszöntve, a keresztény és nemzeti értékek
ápolásának,
terjesztésének
fontosságát hangsúlyozta. Az
Alapító Levél gondolatait idézve úgy fogalmazott, hogy: „…
a szeretet nagy parancsolata
kötelez bennünket az alapvető
értékek – az élővilág, a személyiség, a férfi és nő szövetsége,
a házasság, a család, az egyház, a haza – tiszteletére és
védelmére mind a magánéletben, mind a közéletben.”
– A Kereszténydemokrata
Néppárt Békés megyei elnökeként őszintén örülök, hogy
lelkes békéscsabai fiatalok
létrehozták az Ifjúsági Keresz-

A Lencsési Óvoda megújult Zöldovija

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Békés megye kincsei – barangolás értékeink körül

ténydemokrata
Szövetség
Békéscsabai Szervezetét –
nyomatékosította beszédében
Szebellédi Zoltán, a KDNP
Békés Megyei Szervezetének
elnöke.
– Mi, fiatal kereszténydemokraták arra szövetkeztünk,
hogy a teremtett világ és embertársaink iránti felelősségérzettől vezérelve, közösen
munkálkodjunk hazánk és
az egész emberiség javára –
hangsúlyozta beszédében a
26 esztendős Patai Dániel.
Az IKSZ Békéscsabai Szervezetének elnöke tősgyökeres
békéscsabai, jogi asszisztens
végzettséggel rendelkezik és
jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem
szakos végzős hallgatója – derült ki a sajtótájékoztatón.
– Az egyetemes, keresztény
értékek közvetítése mellett az
ifjúságot érintő problémák feltárását, azokra a gyors válasz-

adást tekintjük elsődleges feladatunknak – fogalmazta meg
hitvallását Patai Dániel.
A szervezet alelnöke a békéscsabai 20 esztendős, teológiai tanulmányokat folytató
Köveskúti Simon lett.
– Programok, rendezvények sorozatával készülünk
annak
érdekében,
hogy
közelebb vigyük a hitet, a
keresztény értékrendet és
világnézetet, a kereszténydemokrácia eszmeiségét a
fiatalokhoz – emelte ki bemutatkozása során Köveskúti
Simon.
Igazodóan a megszólított
korosztály
kommunikációs
szokásaihoz, az IKSZ célkitűzéseivel egyetértő fiatalok
a https://www.facebook.com/
fiatalkeresztenydemokrata
bekescsaba felületen vagy a
ikszbekescsaba@gmail.com
címen is csatlakozhatnak az
ifjúsági szervezethez.

A Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének támogatására pályázatot írt ki, amelyen
a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) is indult. A pályázaton elnyert 3 millió forintból a
BMÖ a Békés megyei értékek,
illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett
általános iskolák felső tagozatos, továbbá középiskolások
négyfős csapatai részére, három fordulóban.
A vetélkedő célja a fiatalok
hungarikum mozgalomba való
bevonása, elméleti és tárgyi
tudásának bővítése a magyarság közösségének értékei
kapcsán. Fontos, hogy a fiatalok mindinkább megismerjék lakókörnyezetük értékeit,
közelebb kerüljenek azokhoz

az épített, kulturális, gasztronómiai, természeti értékekhez,
amelyekről sok esetben már
csak nagyszüleik elmondása
vagy a múzeumok kiállítótermei közvetítésével értesülhetnek. Azzal, hogy elmélyülnek
az értékek sokaságának megismerésében, erősödik identitásuk, kötődésük lakókörnyezetükhöz.
A településeken megtartott
iskolai válogatók után zajlottak
a járási középdöntők, ahol hat
feladatot kellett a versenyzőknek megoldaniuk. Ezek egy
része a lexikális tudásra épített, másik részük inkább gyakorlati volt: versírás egy értékről, hungarikumról, egy megyei
értéket ábrázoló kép kirakása,
a legkedveltebb pedig a témakörhöz kapcsolódó feladványokat tartalmazó activity.

A békéscsabai járási középdöntő nyertesei: Szabadkígyósi Általános Iskola Kígyósi
"
értékőrök" elnevezésű csapata, tagjai: Ács Linett, Balogh
András, Balta Dávid, Nagy
Ivett, felkészítő: Pelyhéné Lipták Gabriella, Nagy Éva Gabriella. Békéscsabai Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégium "Unicumok" elnevezésű
csapata, tagjai: Baksay Réka,
Székács Kristóf, Székács
Márk, Tóth Gergő, felkészítő:
Zanócz Szilvia.
A járások legjobban teljesítő csapatai részvételével
szervezik meg a megyei döntőt szintén két korosztályban
március 13-án: az általános
iskolák felső tagozatosai délelőtt 10 órától, a középiskolások délután 14 órától vetélkednek majd.
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KITEKINTŐ
A Gyulai Várfürdő jubilál, idén lesz hatvanéves

– A Gyulai Várfürdő a régió
turisztikai motorja, viszont a
sikere nem kizárólag a várfürdő teljesítménye. Egyértelmű, hogy maga a város az,
ami a turisztikai komplexitásával vonzza a vendégeket:
a fürdő, a kastély, a vár és a
gasztronómia együtt.

Kun Miklós ügyvezető

– Milyen szolgáltatásokat
nyújt vendégeinek a fürdő?
– A Gyulai Várfürdő alapvetően gyógyfürdő. Elsődleges célpontjaik tehát azok,
akik gyógyulni vágynak, és
akár heteket képesek eltölteni egy helyen, ahol pihennek,
regenerálódnak, gyógyászati
kezeléseket kapnak. Ez a generáció azonban sajnálatos
módon fogy. Ráadásul jelenleg olyan világot élünk, hogy
az emberek nem tudnak 2-3
hétre elmenni gyógyulni, pihenni. 3-4 napos a jellemző
pihenési idő, és ezért a gyógyszolgáltatások kihasználtsága
csökken. De a Gyulai Várfürdőnek „célpiacai” a családosok is, erre erősít rá például az
Aqua Palota. Az ő jelenlétük
viszont egyre erősödik, tehát

olyan szolgáltatásokat próbálunk nyújtani, amelyek egyfelől kiszolgálják a gyógyulni vágyókat (gyógyvízi kezelések,
fizioterápiás kezelések), másfelől pedig élményeket adnak
a családosoknak.
– Önök mit tapasztalnak,
mi a legnépszerűbb az odalátogatók körében?
– Az Aqua Palota a legnépszerűbb. Nyilván az úszás,
mint sport, mint regeneráció,
az egy szűk réteget céloz
meg. Fontos, hiszen az a
várfürdő küldetésének a része, de az Aqua Palota a legnagyobb vonzerő, így a következő évek fejlesztései is
ezt a vonalat célozzák meg.
Nyilván rendbe kell tenni a
gyógyászatot is, de a legfontosabb dolog, hogy a gyerek-

Fotó: thermalhungary.net

Gyula városa több évtizede meghatározó eleme a magyar turizmusnak. A város népszerűségéhez nagyban hozzájárul a fürdő, amelyről a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető
igazgatójával, Kun Miklóssal beszélgettünk.

paradicsom
fejlesztésével
újabb élményeket nyújtsunk
a családoknak.
– Idén lesz 60 éves a Gyulai Várfürdő. Készülnek-e valamilyen különlegességgel a
jubileumra?
– Két dolog körül forognak
a gondolataink, az egyik az,
hogy megújítjuk a fürdő teljes
arculatát. Ez a berendezésektől a logón keresztül a munka-

ruhán át mindent érint. Nagyon
kevés fürdő van ma Magyarországon, amely elmondhatja,
hogy nemcsak egy fürdő, egy
strand, hanem valahol a kulturális örökség része is. Gyula
egy olyan hely, ahol az egész
fürdő az Almásy-kastély ősparkjában épült föl, és ez
valóban a magyar kultúra része. 861-ben Erkel Ferenc a
Bánk bánt az Almásy-kastély

parkjában zenésítette meg.
Arra gondoltunk, hogy ezt a
vonalat próbáljuk erősíteni:
a fürdő 60. születésnapja alkalmából egy egész alakos
bronz Erkel-szobrot fogunk
létrehozni, ami fotópontként
is szolgálhat. Egy padon ülő
Erkel-szoborban gondolkodunk. Bízom benne, hogy a
nyári szezon kezdetére ez
már el fog készülni.
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Fotók: Varga Ottó
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Pénz7 összefogással A Bárkát ünnepelték a kamaraszínházban
Hasznos ismeretek fiataloknak

Szabó T. Anna és Grecsó Krisztián kapta meg a Bárka-díjat
Díjátadóval
egybekötött
ünnepi irodalmi estet tartott a Bárka szerkesztősége Békéscsabán, a Sík Ferenc Kamaraszínházban. A
Bárka-díjat ezúttal Szabó
T. Anna költő és Grecsó
Krisztián író kapta meg.

A nyitórendezvényén dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei
Kormányhivatal főigazgatója
kiemelte: Békés megye népessége az elmúlt tíz évben
csökkent, nagyon fontos a fiatalok támogatása, segítése,
itthon tartása, hiszen ők a
jövő kulcsai. A program célja,
hogy a diákok a rendhagyó
osztályfőnöki órákon különböző pénzügyi ismeretekre
tegyenek szert és megismerkedjenek a saját jogaikkal.
– Felhívjuk a figyelmet a
pénzügyi tudatosságra és
a társadalombiztosítás lényegére. A diákok megtudhatják például azt, mire kell
ügyelni, ha külföldön vállalnak munkát, mi a teendő, ha
hazatérnek, illetve hangsúlyozzuk az öngondoskodás
szerepét is – közölte a Magyar
Pénzügyi-Gazdasági

Ellenőrök Egyesületének elnöke, Dávid Ferenc.
A Pénz7 keretében tizenhét Békés megyei középiskolában tartanak rendhagyó
osztályfőnöki órákat a szervezők, akiknek a munkáját több
oktatóvideó is segíti – mondta
el a Békéscsabai Médiacentrum ügyvezetője. Opauszki
Zoltán megjegyezte: a kisfilmek megkönnyítik a fontos ismeretek megszerzését.
Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke arról beszélt, hogy az intézmény
tankönyveket, munkafüzeteket
és oktatási segédanyagokat
dolgozott ki a fiataloknak.
– Nagyon fontos, hogy a
fiatalok megismerkedjenek a
pénz világával, és hogy buzdítsuk őket az öngondoskodásra. Minél korábban kezd
valaki félretenni, minél korábban kezd öngondoskodni, annál komolyabb segítséget kap
saját magától majd idős korában – fejtette ki dr. Windisch
László, hozzátéve, hogy a fiatalok egyre fogékonyabbak a
pénzügyi ismeretekre, ehhez
pedig szeretnének segítséget
adni a jövőben is.
Szendi Rita

Grecsó Krisztiánnak Szarvas Péter polgármester adta át a Bárka-díjat
irodalmának feldolgozását
célozta, a pályázatot az új
szám összegzi. Elek Tibor
beszélt a Körös Irodalmi Társasággal közösen szervezett
irodalmi estekről is, ahol neves írókkal beszélgettek aktuális kérdésekről.
A főszerkesztő az idei tervekre kitérve hangsúlyozta:
folytatják az eddigi munkát,

Fotó: Bárka

Tudatosan a jövő biztonságáért címmel indított
útjára egy többállomásos rendezvényt a Magyar Pénzügyi-Gazdasági
Ellenőrök Egyesülete, a
Békés Megyei Kormányhivatal, valamint a Békéscsabai Médiacentrum.

Az esten, a 2018-as évet értékelve Elek Tibor főszerkesztő
kiemelte, hogy tavaly volt 25
éves a lap, és az évforduló
apropóján az első lapszám
is a jeles alkalomról emlékezett meg. Véleménye szerint
az ezt követő számok is méltóak voltak az elmúlt évtizedek hagyományaihoz, hiszen
rangos hazai és határon túli,
illetve helyi alkotók írásait
jelentették meg. Műhelyrovatban emlékeztek meg Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulójáról, illetve
közölték a Gyulai Shakespeare fesztivál tanulmányait,
a Székely János-évforduló
kapcsán pedig összeállítást
jelentettek meg. Ezen felül
esszépályázatot
hirdettek,
mely az elmúlt 10 év magyar

újabb pályázatot írnak ki kortárs költők számára. Jelezte,
hogy folyamatos a megújulás a Bárka online felületén,
ugyanakkor komoly feladatnak nevezte a portál magas
színvonal-tartását a mai irodalmi viszonyok közt.
A Bárka legújabb számának bemutatása után díjazták azokat, akik hosszú
évek óta kötődnek a laphoz,
rendszeres a tevékenységük a folyóirat hasábjain. A
szerkesztőségi szavazáson
a Békéscsabához több szállal kötődő író, költő, Grecsó
Krisztián kapott többséget.
A másik díjazott Szabó T.
Anna, aki két tavalyi számhoz adott verseket, s aki
szintén számos vonalon
kapcsolódik a folyóirathoz.
Berlini tartózkodása miatt
Szabó T. Anna az ünnepségen nem volt jelen – verseit

Kovács Edit, a Békéscsabai
Jókai Színház színművésze
olvasta fel.
Grecsó Krisztián az elismerés átvételekor vis�szaemlékezett arra, hogy
1997-től külsősként, majd
2001-től öt éven át állandó
szerkesztőként dolgozott a
Bárkánál. Megfogalmazása
szerint a folyóirat az ő írói
eszmélésének,
szerkesztői gyakorlatának, irodalmi
helykeresésének alapköve
volt. Az író kiemelte, hogy a
lap ezekben az években lett
kéthavi orgánummá, majd
vált fokozatosan a szakmában és országos szinten is
elismert folyóirattá. Nagy
megtiszteltetésnek nevezte,
hogy évtizedekkel a díj Elek
Tiborral való közös megalapítása után, ő is megkaphatta a Bárka elismerését.
Gy. R., V. D.

San Francisco, London és Budapest után Békéscsabára érkezett a TEDx

Fotó: Csabagyöngye

Arra inspirálnak, hogy a jövő és a térség helyzete pozitív irányba változzon
A
TED
(Technology,
Entertainment, Design) egy
nonprofit szervezet és különleges konferenciasorozat, amely elkötelezett a
terjesztésre érdemes gondolatok mellett. 30 éve indult Kaliforniából, de mára
világszerte fogalommá és
számos
kezdeményezés
táptalajává vált. A TEDx a
helyi szervezésben megvalósuló TED-szellemiségű
eseményeket fogja össze
világszerte. Ennek keretében független, helyi közösségek hozzák létre azokat
a programokat, melyeken
a különböző szereplők arra
inspirálják az érdeklődőket,
hogy életük, jövőjük, a tér-

ség helyzete pozitív irányba
változzon.
A február 16-ai, első
békéscsabai
rendezvény
középpontjában is ez a
gondolat állt. Mint azt Tóth
Miklós, a TEDx Békéscsaba alapító tagja elmondta,
az idei alkalom témája az
életminőség volt: mi az, ami
elégedetté teszi az embereket, teljessé teszi életüket?
A rendezvényen pályázat
útján vehettek részt a kiállítók, illetve 13 előadót hívtak
meg, akik a művészeteken,
tudományon,
személyes
élettörténeteken
keresztül beszéltek a témáról. Az
ilyen rendezvények lényeges eleme, hogy összefüg-

géseket keressenek, megmutassák a kapcsolódási
pontokat, így kínálva olyan
perspektívát az érdeklődőknek, amely új szemléletet
hozhat számukra.
A félnapos alkalmon az
előadók az egyéni problémamegoldásra fektették a
hangsúlyt, köztük a táplálkozásra és a testmozgás
fontosságára, majd tágítva
a kört, rávilágítottak arra,
hogy döntéseink hogyan befolyásolják környezetünket.
A szervezők célja az, hogy
ne csak évente egy konferenciát tartsanak, hanem
év közben rendszeresen is
találkozzanak, és folytathassák az itt elindult folyamatot.
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AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

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

Megújulunk!
Minden hónap első szombatja:

Liget Vásár

Hagyományok, helyi értékek, helyi és kézműves termékek,
családi programok, kézműves foglalkozások
2019. március 2. 14:00 órától, Széchenyi Liget
VENDÉGEINK: BÁBGYALOGLÓ MŰVÉSZFALU
MÁRVÁNY FOTÓMŰHELY
ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET
TANYÁK A KÖRÖSÖK KÖRÜL HÁLÓZAT TAGJAI
HELYI ÉRTÉKTÁRAK: BÉKÉSCSABA, GYULA, KÖRÖSSZÖG
KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK – KÖRÖS-VÖLGYI ÍZEK KÓSTOLÓJA
BÉKÉSSZENTANDRÁSI ROSTÉLYOS KALÁCS, LAKODALMI PEREC
Zene: Debreczeni-Kis Helga és Raffai Boróka – népi hangszerek
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL.

Töltsük meg a Ligetet közösségi élettel!

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő, szombat: 14.00–19.00 • Kedd–péntek: 11.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő, szombat: 14.00–18.00 • Kedd–péntek: 11.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok,
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK
Február 28-án, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos
"Lengyel séták – Zakopane" címmel.
Március 2-án, szombaton 16 órai kezdettel a Sola Scriptura Teológiai Főiskola
szabadfőiskolai kurzusa a Békés Megyei Könyvtárban.
Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus. Az előadás címe: Az ember és
a Föld végső megszabadításának és helyreállításának ígérete.
Március 2-án, szombaton 14.30-kor a Lencsési Könyvtár "Aranypor" címmel
G. Pataki Mária dekoratőr grafikáiból kiállítást rendez.
A kiállítást megnyitja: Patakiné Brezina Mária pedagógus.
ONLINE JÁTÉK
Munkácsy Mihály 175 éve, 1844. február 20-án született Munkácson, majd 1852től Békéscsabán nevelkedett, itt lett asztalosinas. Később, világhírű festőként
is visszalátogatott gyermekkora helyszíneire. Ha Ön is részese szeretne lenni
a múltidézésnek, vegyen részt online játékunkban – március 6-áig tud választ
adni online kérdéseinkre! A résztvevők között ajándékokat sorsolunk ki,
a legeredményesebb játékos egy grafikát nyer! Részletek: konyvtar.bmk.hu
EUROPE DIRECT BÉKÉSCSABA
Értesítjük látogatóinkat, hogy a Europe Direct Békéscsaba által szervezett
filmnézésre minden mozijegy elkelt! Jelentkezést már nem tudunk fogadni.
Megértésüket köszönjük!
SZÜLETÉSNAPI ÚJSÁG
Ez a különleges kiadvány az ünnepelt születése napján megjelent újság
digitális másolatát tartalmazza, melyből az ünnepelt megtudhatja, hogy milyen
érdekességek, események történtek a jeles napon. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún.
gólyahír megjelenítésére is. További információ az emeleti olvasóteremben
kérhető vagy a konyvtar.bmk.hu címen olvasható.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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.
APÁRÓL FIÚRA
Családi hagyományőrző délután 2019. március 2-án, szombaton 14 órától
a Meseházban. Kalendárium: 1848–1849-es Forradalom és Szabadságharc
a néphagyományban. Műhelymunka: kokárda, huszár készítése textilből.
Nagymama kamrája: bocskoros krumplis lepény.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. március 13-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban. Műsoron
Máthé Ferenc ajánlásával: DILLINGER HALOTT (Marco Ferreri filmje, 1969.).
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. március 14, csütörtök 19.00: GRENCSÓ HOCK SÁRVÁRI TRIO
Tagok: Grencsó István – szaxofon, Hock Ernő – bőgő, Sárvári-Kovács Zsolt –
ütőhangszerek. A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. Belépő: 200 Ft.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK TÁMOGATÓJA:
MÁRCIUS 15-EI KÉZMŰVES-AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Választható: huszárcsákó, gyékénykard, párta, kokárda 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
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MESÉLŐ MÚZEUM
A békéscsabai és a mezőlaborci múzeum
legbecsesebb ereklyéi:
Munkácsy Mihály és Andy Warhol kabátja
Munkácsy Mihály születésének 175 éves
évfordulóján a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum restauráltatja a művész
személyes tárgyait magában foglaló relikviagyűjteményének egyik legbecsesebb
darabját. Egy, a mindennapi használati
tárgyak közé tartozó viseleti darabot: Munkácsy Mihály festéshez használt lüszter
munkakabátját.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
megvalósuló vállalkozás a festő hagyatékából szerencsés módon Békéscsabára került
tárgyegyüttes egyik leggyakrabban kiállított
elemét érinti. Hogy miért szerepeltetjük oly
szívesen és gyakran ezt a meglehetősen kopott zakót? Azért, mert Munkácsy Mihályé
volt. Azért, mert ezt a kabátot viselte, amikor
az őt világhírűvé tevő festményein dolgozott. Munkácsy műtermi munkához használt
Azért, mert érdekes látni, milyen alkattal bírt lüszter munkakabátja (Munkácsy Mihály
a ruhadarab viselője. Mennyire volt széles a Múzeum, Békéscsaba)
válla, milyen hosszúak voltak a karjai. Ujjai
érintésétől kifényesedtek a fém gombok, az ecsettel ejtett mozdulatok nyomán máig megmaradtak a festékszennyezte foltok. Munkácsy szerette ezt a kabátot, pedig bizonyára lett
volna másik, amivel állapota miatt kiválthatja.
De nem tette. Ahogyan nem tette Andy Warhol
sem, akitől a Munkácsy Mihály Múzeum Ezüst
úton a bölcsőtől a …-ig című kiállításában
mutatunk be egy, tulajdonosa által minden bizonnyal szintén nagyon kedvelt darabot. Egy
fekete bőrkabátról van szó, amelyet keskeny
bordó bőrszalag díszít. Felülete kopott, zsebe megnyúlt, bélése szakadozott. Egy másik
kabátról beszélünk, amelytől szintén nem volt
hajlandó tulajdonosa megválni. Munkácsy és
Warhol is gazdag ember volt, bármiből megvásárolhatták a leginkább kedvük szerintit. De
nem tették, mindketten ragaszkodtak a kedvelt kabáthoz, mint tesszük azt mi magunk is.
A Munkácsy Múzeum kiállításának anyagát
kölcsönző Andy Warhol Modern Művészeti
Andy Warhol bőrkabátja (Andy Warhol Múzeum 88 (!) szitanyomata mellett szerepel
Modern Művészeti Múzeum, Mezőlaborc, a pop-art nagymesterének számító Andy WarSzlovákia)
hol bőrkabátja. A mezőlaborci múzeum féltett
© The Andy Warhol Foundation for the Visual ereklyéje először látható Magyarországon.
Arts, Inc., 2019.
Gyarmati Gabriella

Bartóky Ilonka intarziás fadobozkája
Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a festőóriás históriáját ötven fejezetre bontva járta körül munkatársaival. Ebből szemezgetünk.
Munkácsy Mihály nagybátyja Békéscsaba főterén kibérelt egy gazdatiszti lakást. Az annak
helyet adó Apponyi-ház a régi postaépület helyén állt, kertje az Élővíz-csatornáig nyúlt, a
jelenlegi kormányhivatal épületszárnyának helyén. Reök István és Munkácsy e ház városháza felőli szomszédjában lévő épület lakója lett.
Munkácsy fenntartotta a barátságot a szomszédságban lakó Vidovszky Jánosékkal. Emlékeim című önéletírásában olvashatjuk: „Náluk
találkoztam néha a szomszédék kisleányával
is, akit a szívembe zártam. A nevét is nyugodtan megmondhatom, hiszen ő nem is sejtette a vonzódást, mely hozzá fűzött. Bartóky
Ilonkának hívták. Bájos, kedves kislány volt, de kegyetlen, nem akarta észrevenni lángoló
érzelmeimet. Mi hát Ferenccel a nagy asztalnál rajzolgattunk, s ez megvigasztalt reménytelen szerelmemben.”
Munkácsy ekkoriban készített Bartóky Ilonka számára egy intarziás faládikát, amely
2007-ig a család tulajdonában maradt, ekkor a Munkácsy Múzeum megvásárolta.

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

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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.
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Március 4., hétfő 14.30 óra – Kunhalmok mint sírhelyek Békés megyében. A
Nyugdíjasklub vendége Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos.
Március 11., hétfő 16.30 óra – Megemlékezés Mohácsy Mátyás Széchenyi ligeti
szobránál, születése 138. évfordulójának tiszteletére.
17 óra – Méhek a kertben címmel Füredi László agrármérnök, méhészmester
előadása a kertbarát kör foglalkozásán.
KIRÁNDULÁS
Március 15., péntek – a Természetjáró kör kirándulása Kunágotára. Program:
a község nevezetességeinek megtekintése, emlékezés Bereczki Máté ’48-as
szabadságharcosra, koszorúzás. Indulás 8.30-kor különjáratú autóbusszal
a közösségi háztól (előzetes jelentkezés szükséges).
Várható hazaérkezés 14 óra után.
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL…”
Március 15., péntek 15 óra – a fotópályázat kiállításának megnyitója és
díjkiosztó ünnepsége. Beszédet mond dr. Ferenczi Attila tanácsnok. A
díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Ünnepi műsort adnak
a Bartók Béla Szakgimnázium és AMI tanárai.
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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12001-000081-3-049

11902-000031-7-043

11802-000089-9-084

Játssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével
és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Márciusban Mária főhadnagy és a Pszicho
Március első felében két új bemutatóra várja közönségét a Békéscsabai Jókai Színház.
Elsejétől szerepel műsoron az Alfred Hitchcock világhírű filmjéből jól ismert Pszicho
színpadi változata, 14-én pedig, nemzeti ünnepünk tiszteletére díszelőadás lesz a Mária
főhadnagy című romantikus nagyoperettből.
Négy színház, a Békéscsabai Jókai, a Budapesti
Operett-, a Magyar Zenés Színház és a Veszprémi Petőfi Színház közösen állítja színpadra
Huszka Jenő Mária főhadnagy című nagyoperettjét. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját köszöntő díszelőadást
március 14-én tartják, de már 13-án, majd 16-án,
illetve május 2-án és 3-án is látható a produkció
Békéscsabán.
Az igaz történeten alapuló mesében Máriát
egy osztrák arisztokratához akarják férjhez adni,
de megszökik, és a forradalom idején Magyarországon – nemzetőregyenruhában – beáll katonának. A sok izgalom, kaland után a szerelmesek végül egymásra találnak. A magyar operett
műfaját és Huszka Jenő művészetét népszerűsítő előadást Seregi Zoltán rendezésében a
békéscsabai premier után az országban több színház is műsorra tűzi. A címszerepben Lévai
Enikőt/Bori Rékát, Jancsó Bálintként Domoszlai Sándort, Antónia szerepében Kalocsai Zsuzsa
érdemes művészt láthatja a közönség. Panni Steinkohl Erika/Bodor Szabina, Krancz Tomanek
Gábor, Simonich Szőke Pál lesz. Díszlettervező Libor Katalin, jelmeztervező Kemenes Fanni és
Vesztergombi Anikó, koreográfus Lénárt Gábor, társrendező, játékmester Bozsó József.
A Pszicho békéscsabai bemutatója Koltay Gábor rendezésében igazi színházi kuriózumnak
számít. A Robert Bloch regénye alapján készült Hitchcock-film világszerte jól ismert, a thrillert
Pozsgai Zsolt átdolgozásában stúdióelőadásként mutatja be a Jókai színház március 1-jén.
A különleges élményt ígérő produkcióban Norman Bates moteltulajdonos szerepét Gulyás
Attila, az anyáét Kovács Edit játssza, Mary és Lila, az ikerpár Boldog Ágnes színészhallgató
lesz, Arbogast nyomozó Csurulya Csongor, Sam, Mary vőlegénye Szabó Lajos.
Koltay Gábor Balázs Béla-díjas, érdemes művész úgy fogalmazott, hogy a Pszicho valamilyen szinten mindenkinek benne van a tudatában mindenütt, gondolatilag, érzelmileg foglalkoztatja az embereket, ezért azt reméli, most is érdekes lesz. Színészeivel arra készül, hogy ne a
filmet ismételjék, hanem színházi körülmények között valami mást, egyszerre hátborzongató és
hiteles előadást nyújtsanak a publikumnak.

BÉKÉSCSABA ANNO
A jaminai reszketős gyülekezet
A vallási szekták Békés
megyében a 20. század fordulóján kezdtek elterjedni.
Jaminában, 1913-ban már
jelen volt a „reszketők gyülekezete”. Tagjai főként a szlovák evangélikusok és reformátusok köréből szakadtak
ki. A jaminai különcökkel –
akik imádság közben reszketősen mozogtak – 1924-ben
foglalkozott a pesti sajtó is.
1924 késő őszén több pesti lap
tudósított a jaminai reszketősökről, akiknek erényük, hogy
hívők, rendületlenül hisznek a
túlvilági boldogság eljövetelében, és szünet nélkül éneklik
imádságaikat. Imahelyük egy
jaminai ház volt (a kép csak
illusztráció). A földes, felemás
bútorzatú konyha falát szentképek olcsó nyomatai díszítették. A kis parasztszobában
imádkoztak, oda lépett be a
pesti újságíró. Egy furcsán
hadaró idős embert látott, aki
ájtatosan térdelt egy vékony
rongyszőnyegen. Az egyszerű napszámosember, Uhrin
János volt a reszketősök előimádkozója és Biblia-magyarázója. Körülötte több nő, tenyerét összekulcsolva, becsukott
szemmel, vallásos kábulatban
rángatózott. Uhrin János egyre erősebb és lármásabb lett,
zokogásra emlékeztető hangon mondta a reszketősök

imáját. Majd himbálni kezdte
a felső testét, lábujjhegyre
emelkedett, azután hirtelen
ledobbant, megint felrúgta magát, majd ismét letoppant. A
kezeit hirtelen felkapta, verni,
csapdosni, csépelni kezdte tenyerével a mellét, és ezt kiáltotta: „Az Atyának a Fiúnak és
Szentlélek Istennek nevében,
ámen.” Közben tovább verte
a mellét, a szavakat súlyosan
hangsúlyozta, egyiket-másikat
minden ok nélkül ordítva ejtette ki. A nők egyike-másika
ütemesen himbálta előre-hátra a felsőtestét, ujjaik olyan
erősen fonódtak egymásba,
hogy kezük valósággal fehérré
változott.
Amikor az ima véget ért, a
lehajtott fejjel előreboruló as�szonyok felemelték arcukat, kinyitották a szemüket, felkeltek
a földes padlóról. Kicsit szégyenkezve, szemüket lesütve
igazgatták a ruháikat és csendes beszédűek lettek.

Valamikor, még több mint
negyedszázaddal korábban,
az azóta elhunyt Kállai Györgyné toborozta maga köré a vallási kábulatok fogékonyait. Ez
az egyszerű parasztasszony a
maga fejéből állította össze a
sablonimádságot a Biblia szavaiból. A reszketős gyülekezet
megalapítójának menye arra a
kérdésre, hogy miért reszketnek imádkozás közben, a következőket válaszolta: meg van
írva, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből és teljes
erődből, ehhez pedig kell, hogy
mozduljon a testünk.
A gyülekezet szinte irtózott a
templomtól, mert ők csak erősen tudtak imádkozni úgy, hogy
a „lelket narkózisba ringatják”.
A reszketve gyakorolt imádságuknak csodálatos erejében,
hatásában feltétlenül megbíztak. Állításaik szerint csodálatos gyógyulások is történtek
így: egy almándi zsidó lány és
egy csabai nyomdász felesége halálos bajból menekültek
vissza az imádkozás révén.
Karasz Gyuláné, a reszketősök oszlopos tagja az alapítót
dicsérte, aki „az imádsága által
csodákat művelt”. Azt is mondták, hogy a reszketősök közé
kell vegyülnie annak, aki csodálatos gyógyulást óhajt.
Röviden összefoglalva ennyi
a jaminai reszketősök története.

Gécs Béla
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KÖZLEMÉNY A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értesíti az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési
évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba
vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő
óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.
A JELENTKEZÉS IDEJE ÉS HELYE:
2019. április 2. (kedd) 8.00–18.00 óra,
2019. április 3. (szerda) 8.00–18.00 óra,

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖLYÖKSZIGET TERME (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).
Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodájában a fenti időpontokban az
óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak
óvodába.
Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2020. augusztus 31.
napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei
azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2019/2020. nevelési év során (2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-éig)
megkezdhesse.
Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá a szülő (törvényes képviselő)
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a
munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda
körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást,
sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda
kijelöléséről szóló szakértői véleményt.
A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a
körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek
függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába
felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.
Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos döntése ellen a

közléstől számított 15 napon belül a szülő Békéscsaba Megyei
Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be.
A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvodavezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott
óvodába.
Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott
évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 22-éig
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség
a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban
áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben
az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái
integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi
fogyatékosság (enyhe, középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével kijelölhetők:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.),
Békéscsabai Tündérkert Óvoda* (Békéscsaba, Szegfű u. 87–89.),
Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u.
15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó
Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti
Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai
és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba,
Penza-ltp. 19.).
A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba,
Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés
zavaraival küzdő gyermekek számára – kijelölhető.
* szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó
Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető Békéscsaba város
honlapján a www.bekescsaba.hu.oldalon, valamint az óvodákban
megtalálható.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Tájékoztató az életvitelszerű ott lakás, mint a kötelező felvétel
feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, ös�szegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.
Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2019/2020. NEVELÉSI
ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni,
vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött
jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is
a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális
Központban történik.
A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a
fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban
indítható csoportok számáról.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három
hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül vagy ha
bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek
a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén
nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által
szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.
Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül
a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem
teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő
értesítése) 2019. május 6-án, 7-én, az adott óvoda székhelyén
megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott
óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.
A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján,
az óvodában személyesen vagy telefonon lehet érdeklődni.

Á R V E R É S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813 hrsz.-ú, 1206 m2 területű szociális otthon
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 111 760 000 Ft, azaz bruttó száztizenegymillió-hétszázhatvanezer forint (nettó 88 000 000 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. március 28., csütörtök 10.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. 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 StratégiaiFejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet és Mezei
Őrszolgálata felhívja Békéscsaba közigazgatási területén található külterületi termőföld
tulajdonosainak, földhasználóinak, bérlőinek a figyelmét, hogy Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II. 25.)
számú önkormányzati rendelete szerint be kell jelenteniük a földtulajdonban, illetve a
földhasználatban bekövetkezett változást.
1.
Az a földtulajdonos, aki a tulajdonában lévő földterületet értékesítette vagy más személy használatába adta, minden év március 31-éig – az akkori állapotnak megfelelően – az új
földtulajdonos vagy új földhasználó személyére vonatkozóan köteles bejelentést tenni a mezei
őrszolgálat vezetőjének. A bejelentéshez mellékelni kell a föld átruházására vagy bármely jogcímen történő használatba adására vonatkozó okirat egy példányát.
2.
Az a földhasználó, aki a használatában lévő földterületet más használatába adta vagy
a földtulajdonossal kötött földhasználati jogviszonya megszűnt, köteles az őrszolgálat vezetőjének bejelentést tenni és a használatba adásra vonatkozó okirat egy példányát mellékelni.
A mezei őrszolgálat a bejelentések alapján vezeti a mezőőri járulék kivetésének alapjául szolgáló nyilvántartását.
A fentiek értelmében, ha a földtulajdonos vagy a földhasználó a bejelentési kötelezettségét
nem teljesíti, úgy a járulék fizetésére azt a személyt kell kötelezni, aki a mezei őrszolgálat által
vezetett nyilvántartásban szerepel.
A bejelentéseket a mezei őrszolgálat vezetőjénél lehet megtenni a Békéscsaba, Szent István
tér 9. szám alatt található irodában személyesen, vagy levélben, illetőleg a 66/523-864-es faxszámon.
Az üggyel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 66/523-834-es telefonszámon.

Nyílt napok Békéscsaba Megyei Jogú Város
ökormányzati fenntartású óvodáiban – 2019.
INTÉZMÉNY			

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda – Wlassich sétány 4/1.

DÁTUM		

2019. március 26–27.
(kedd–szerda)

IDŐPONT
9.00–11.30

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda – Kölcsey utca 15.

Az intézmény folyamatosan megtekinthető, előre egyeztetett
időpontban.

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda – Ligeti sor 16.
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda – Szigligeti utca 3.

Az intézmény folyamatosan megtekinthető, előre egyeztetett
időpontban.

Szigligeti Utcai Óvoda és Kazinczy-lakótelepi Óvoda –
Tábor utca 4.

2019. március 27. (szerda)

9.00–17.00

2019. március 28. (csütörtök)

9.00–17.00

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey
Oszkár Utcai Óvoda
– Penza-ltp. 19.
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey
Oszkár utcai Óvoda
– Dr. Becsey Oszkár utca 25.

2019. március 19. (kedd)

16.00–18.00

2019. március 18. (hétfő)
Ovi-nézegető játszóház a leendő óvodásoknak.

16.00–18.00

Lencsési Óvoda – "Manóvárovi"

2019. március 25. (hétfő)
Óvodák éjszakája

8.00–20.00

Lencsési Óvoda – "Napsugárovi"

2019. március 26. (kedd)
Óvodák éjszakája

8.00–20.00

Lencsési Óvoda – "Zöldovi"

2019. március 27. (szerda)
Óvodák éjszakája

8.00–20.00

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai
ÁMK – Lenkey utca 12.

2019. március 20. (szerda)

9.00–12.00

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai
ÁMK – Hajnal utca 12.

2019. március 19. (kedd)

9.00–12.00

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai
ÁMK – Jázmin utca 3/1.

2019. március 28. (csütörtök)

9.00–12.00

Tündérkert Óvoda
– Szegfű utca 11.

2019. március 05. (kedd)

9.00–11.00

Tündérkert Óvoda – Fő utca 8.
Mackó-Kuckó Óvoda
– Orosházi út 56.
Mackó-kuckó Óvoda
– Orosházi út 2.

2019. március 07. (csütörtök)

10.00–12.00

2019. március 21. (csütörtök)

9.00–12.00

2019. április 03. (szerda)

9.00–12.00

Színes 15

Csabai Mérleg

Nyílt nap a tornászoknál

Nyílt napot tartott a Torna Club Békéscsaba. Az eseménnyel
minden évben az a cél, hogy rátaláljanak azokra a tornászni
vágyó, tehetséges gyerekekre, akik a klubban alapozhatják
meg a jövőjüket.
A nyílt napon az 1–4. osztályos tornászok mutattak be gyakorlatokat. Zsilinszki Tünde Európa-bajnok tornász, nemzetközi tornászbíró elmondta: itt a szülők és az érdeklődő gyerekek láthatták, hová fejlődnek a tornászok négy év alatt.
– Mindenkinek ajánlani tudom ezt a mozgásformát, hiszen aki itt tanul, olyan mozgáskoordinációt sajátít el, amit
bármilyen más sportágnál is hasznosíthat. A nálunk tanulók
indulhatnak versenyeken és részt vehetnek különböző tanfolyamokon is. A csiszolatlan gyémántokat keressük, és célunk,
hogy a kislányokból majd válogatottak legyenek – összegzett
Zsilinszki Tünde.
A szakember hozzátette: a gyerekek kiválasztása már korábban elkezdődött, hiszen több óvodás érkezett hozzájuk
egy Óvodás Olimpia részeként. Ezenkívül a Bukfencakadémiát is remek lehetőségnek tartja arra, hogy rátaláljanak a
legügyesebb kislányokra.
Gy. R.
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AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Örökösödési adó, illeték

Most induló rovatunkban dr. Szatmári Csaba ügyvéd, társasági szakjogász ad választ a mindennapokban előforduló,
többeket érintő kérdésekre.

A testvérem meg
szeretné vásárolni a
tíz éve elhunyt édesanyámtól
örökölt
házrészemet. Kell-e
nekem adót, illetve
a testvéremnek illetéket fizetnie?
Lakás vagy házrész
eladójának
akkor kell fizetnie
személyi jövedelemadót az értékesítéséből származó jövedelem
után, ha az ingatlant az eladás előtti öt éven belül szerezte. A szerzés időpontjának öröklés esetén az örökség megnyíltának napját
kell tekinteni, az azóta eltelt tíz évre tekintettel tehát lakástulajdona
eladása miatt nem kell adót fizetnie. A lakás értékesítéséből származó jövedelmet terhelő 15 százalékos adó az ötéves adóköteles
periódusban is csak akkor érvényesül teljes egészében, ha a lakás értékesítésére a megszerzés évében vagy az azt követő első
évben sor kerül. A második évben a jövedelem 90, a harmadikban
60, a negyedikben 30 százaléka után kell megfizetni az adót, az
ötödiktől kezdődően pedig teljes az adómentesség. A lakástulajdon megvásárlása viszont visszterhes vagyonátruházási illeték alá
esik. A vagyonátruházási illeték alapja lakástulajdon vásárlásánál
a lakás forgalmi értéke. Az illeték mértéke 4 százalék. Az illetékterhet csökkentheti, ha a magánszemély vevő egy másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást
követő egy éven belül eladja. Ilyenkor az illeték alapja a vásárolt és
az eladott lakástulajdon forgalmi értékének a különbözete.
Önök is feltehetik közérdeklődésre számot tartó kérdéseiket az
info@bmc.media.hu címen. Kérjük, a levél tárgyához írják oda: Az
ügyvéd válaszol.

Baran Ádám: Ez a siker bearanyozza a szezont

CEV Kupa: A legjobb négy között a Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE
A Swietelsky-Békéscsaba
együttese kiharcolta a legjobb négy közé jutást a női
röplabda CEV Kupában.
Bár azután a Magyar Kupa
döntőben a nyíregyháziak
győztek (a BRSE ezüstéremmel térhetett haza),
Baran Ádám klubelnök szerint a CEV Kupában elért
nemzetközi siker már bearanyozza ezt a szezont.
– A hazai, 3–2-es győzelem
után idegenben is sikerült legyőzni a Saint Raphael gárdáját. Milyen volt a Franciaországban zajlott mérkőzés?
– Már az utazás alatt is
láttam a csapat és a stáb elszánt tekintetét, láttam, hogy
mindenki nagyon akarja a
sikert. Tisztában voltunk azzal, hogy egy sporttörténelmi
lehetőség van előttünk, és
ennek megfelelően küzdött
a csapat. Le a kalappal előttük, hiszen a francia gárda
nagyon jó csapat! Ennek
ellenére álltuk a sarat, magabiztosan játszottunk és a
legnehezebb szituációkban

is koncentráltunk. Ahogy lepattant az utolsó labda, akkor
szabadultak fel az érzések.
Ez a siker nemcsak a klubnak, a városnak, hanem az
egész magyar röplabdázásnak és a magyar sportnak is
hatalmas dicsőség. Nagyon
büszkék vagyunk rá.
– A mérkőzés előtt a stáb
tagjai tettek egy fogadalmat.
A 3–0-ás győzelem után nem
volt más hátra, mint eleget
tenni ennek.
– A klubvezetés és a szakmai stáb megfogadta, hogy
ha továbbjut a csapat, akkor
megmártózunk a nem túl meleg, 13–14 fokos Földközi-tengerben. A szavunkat tartva
ezt meg is tettük, és megörökítettük ezeket a pillanatokat.
– A klub történetének legjobb nemzetközi szereplése
eddig a CEV Kupa-elődöntő.
Az egyesületnek van még
egy nagy álma, ez pedig a
Bajnokok Ligája csoportkörös
szereplés. Melyek a tervek a
közeljövőre nézve?
– Évről évre magasra tes�szük a mércét. Egy kiesés
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A tehetségeket keresik

ellen harcoló klubként indultunk, akkor az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy érmet
nyerjünk a bajnokságban.
Aztán jöttek a bajnoki címek, és akkor azt vállaltuk,
hogy nemzetközi porondon
is eredményes egyesületet
építünk. Azzal, hogy most
a CEV Kupában a legjobb
négy közé jutottunk, nagyon
komoly mérföldkőhöz értünk.
A Bajnokok Ligája egy álom,
ehhez még rengeteget kell
dolgozni, legfőképpen a klub
financiális helyzetét kell megerősíteni, hiszen a CEV Kupa
mezőnyében az ellenfeleink a
mi költségvetésünk többszöröséből gazdálkodnak. Egy

darabig el lehet tüntetni ezeket a különbségeket tudatos
menedzsmenttel és szakmai
munkával, de egy szint után
nagyon fontos, hogy megfelelő hátterünk legyen. Azon
dolgozunk, hogy ezt megteremtsük, és hiszünk abban,
hogy a BRSE hamarosan a
Bajnokok Ligájában is leteheti
a névjegyét.
(A CEV Kupában a csabai lányok lapzártánk után, február
26-án, itthon az olasz Busto
Arsizio csapata ellen léptek
pályára, március 5-én pedig
Olaszországban játszanak
majd.)
Kovács Dávid

Katonai sorverseny a Petőfi utcai iskolában
Rendhagyó testnevelésóra keretében katonai sorversenyeken vehettek részt a közelmúltban a Petőfi Utcai Általános
Iskola diákjai. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók egy
kampány révén próbálhatták ki magukat, miután a katonák
bemutatták nekik a gyakorlatokat.
– Az óra elsődleges célja, hogy felhívjuk a figyelmet a
sportolás örömére. Másrész a nemzetközi sporttanács idén
rendezi meg a négyévente sorra kerülő katonai játékokat Kínában. A mostani rendezvény egy magyarországi kampányindítója ennek az eseménynek – fejtette ki Lipták József alezredes, a MH HFKP előkészítő részlegének vezetője.
A diákok nagyon élvezték a nem mindennapi feladatokat,
a sorversenyek végén pedig jutalmazták is a legjobb teljesítményt nyújtó csapat tagjait.
Szendi Rita

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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A pop-art fejedelme Békéscsabán
Andy Warhol-kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a megnyitón kiemelte: öröm, hogy
Békéscsabán a 20. század
egyik meghatározó képzőművészének munkásságát
reprezentáló anyag jelenik meg. Elmondta, hogy
Warhol reklámgrafikusként
készítette el elhíresült dollárbankóit, a Campbell-féle
leveskonzerveket
ábrázoló
festményeit, majd a Marilyn
Monroe-portrékat, amelyekkel végül világhírűvé vált.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő Warhol
ikonikus alkotásaira, azok
hatására hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, hogy a rendszerváltás előtt a Coca-Cola az
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Magyarországon
egyedülálló kiállítás nyílt Andy
Warhol, a pop-art irányzat
úttörőjének munkáiból és
személyes tárgyaiból február 19-én a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Május 26-áig látogatható a kiállítás a múzeumban
Egyesült Államokban csupán
egy termék volt, nálunk azonban a szabadságot jelképezte. Szarvas Péter polgármester felidézte az 1970-es és
1980-as évek világát, és kifejezte reményét, hogy sokan
tekintik meg a nagyszabású
tárlatot.
A Munkácsy múzeum a
mezőlaborci Andy Warhol
Modern Művészeti Múzeummal közösen, a Budapesti
Szlovák Intézet közreműködésével hozta létre az „Andy
Warhol – Ezüst úton a böl-

csőtől a …-ig” című időszaki
kiállítást.
– Óriási álmunk vált valóra,
hiszen már tíz éve terveztük,
hogy ezt a tárlatot Békéscsabára hozzuk, de mindig valamelyik európai országban
vendégeskedett – fogalmazott Ando György. A múzeum
igazgatója kiemelte: 115 műtárgy érkezett Békéscsabára,
ebből 88 az Andy Warhol által
szignált szitanyomat, a többi
személyes tárgy.
A tárlat társkurátora, Gyarmati Gabriella arról tájékoztatott: Andy Warhol szerette úgy
komponálni munkáit, mintha
azok egy ortodox templomi
ikonosztázai lennének, vagyis képek sora található meg
egymás alatt és felett. A kiállítás is ezt a metódust követi.
A világviszonylatban is jelentős gyűjtemény eddig 44
országban járt, a közönség
most május 26-áig Békéscsabán tekintheti meg.
V. D., H. Sz.

