
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
százmillió forintos támo-
gatásának segítségével 
három idősek klubja újul-
hatott meg Békéscsabán; 
a Mokry utcai, a gerlai 
Jázmin utcai, valamint a 
mezőmegyeri Kossuth ut-
cai klub. Ez utóbbi ünne-
pélyes átadását a közel-
múltban tartották. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője kiemelte, hogy 
a TOP-támogatáson felül 
Békéscsaba önkormány-
zata a közgyűlés döntése 
alapján több mint 14 millió 
forint önerővel járult hozzá 
a mezőmegyeri klub felújí-
tásához. Hanó Miklós arról 
beszélt, hogy az intézmény 
most már minden szempont-

ból megfelel a 21. századi 
feltételeknek.

– Ez eredetileg egy régi, na-
gyon szűk hellyel rendelkező 
vályogépület volt. Nem az volt 
a baj, hogy vályogból készült, 
hanem az, hogy az idők során 
lelakottá vált. A mezőmegyeri 
lakosok is megérdemlik azt, 
hogy megfelelő körülmények 
között töltsék napjaikat az idő-
sek klubjában, ezért gondoltuk 
úgy, hogy fontos megvalósíta-
ni ezt a fejlesztést is – fogal-
mazott az alpolgármester.

Bátori Zsuzsanna, a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített 
Szociális Központ igazgatója 
elmondta: az épület már na-
gyon rossz állapotban volt. 
Megjegyezte, hogy a felújítást 
követően megduplázódott a 
klub alapterülete, az épület-
ben klubszobát, konyhát és 

irodát alakítottak ki, valamint 
kicserélték a nyílászárókat és 
a burkolatokat is.

– A telephelyeinken történő 
felújítások közül ez volt a leg-
nagyobb rekonstrukció, egy 
65 millió forintos beruházás, 
ami teljes körű felújítást foglalt 
magában. Megújult a szigete-
lés egészen a tetőtől az aljza-
tig. Korábban itt konvektoros 
gázfűtés volt, most modern, 
korszerű a fűtésrendszer is – 
ismertette a főbb változásokat 
az igazgató.

Bátori Zsuzsanna hoz-
zátette, hogy mozgáskor-
látozott-mosdót és aka-
dálymentesített bejáratot is 
létrehoztak, és a jövőben 
fogyatékosok nappali ellátá-
sával is tudják majd bővíteni 
a szolgáltatásaikat.

Gyemendi Réka

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Száznegyven évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Békéscsabán a színház

Megújult az idősek klubja Mezőmegyeren 
Összesen százmilliós TOP-keretből három intézményt fejlesztettek

Hanó Miklós: Az intézmény most már minden szempontból megfelel a 21. századi feltételeknek

A jubileumról a színház előtti téren emlékeztek meg

Ugyan már 1840-től kez-
dődően rendeztek színhá-
zi előadásokat különböző 
helyszíneken, azonban ál- 
landó színházi épületre 
1879. március 8-áig kellett 
várni, akkor nyitották meg 
az első állandó kőszín-
házat Békéscsabán. Az 
épület az eltelt közel más-
fél évszázadban többször 
átalakult, de azóta is teát-
rumként szolgálja a város 
és a megye kultúraszerető 
közönségét. 

A jubileumról a színház előtti 
téren emlékeztek meg, ahol 
Bartus Gyula olvasta fel Tóth 
Kálmán Prológ című versét, 
amelyet a költő a csabai ál-
landó színház, az egykori 
Vigarda 1879-es márciusi 
megnyitójára írt. Az akkor kö-
zel 30 ezres lélekszámú vá-
rosban az Alföldön harmadik-
ként nyílt állandó kőszínház a 
debreceni és az aradi után.

– A csabai a legkorábbi 
kőszínházak közé tartozik 
az egykori Nagy-Magyaror-
szágon – emelte ki Seregi 
Zoltán. A Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatója hozzá-
tette: az épület közadako-
zásból épült, mert a békés-
csabaiak úgy érezték, hogy 
szükségük van egy színház-
ra, amiért anyagi áldozatot 
is hoztak.

A teátrumot az a közbir-
tokossági testület építtette, 
amely még az örökváltsági 
díjak fizetésekor alakult, s 
amely az ebből eredő bevé-
telek egy részével rendelke-
zett. A pénzt végül középü-
letek építésére fordította.

– Szimbolikus a Jókai 
színház története abból a 
szempontból, hogy 140 év-
vel ezelőtt jóérzésű és jó-
módú csabai polgárok köz-
adakozásból bocsátották 
rendelkezésre azt az ösz-
szeget, amiből megépült a 

kultúra főszínhelye Békés-
csabán. Az impozáns épület 
Sztraka Ernő városi mérnök 
irányításával és Halmay An-
dor építész tervei alapján 
készült. Nagy örömmel tölt 
el, hogy már 140 éve szó-
rakoztatja színvonalas és 
változatos programjaival a 
város és a megye lakosait, 
és bízom benne, hogy még 
nagyon sokáig élvezhetik a 
békéscsabaiak a színház 
nyújtotta kikapcsolódást – 
fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester.

Az épületet először 1912 
őszén kezdték átalakítani. 
1913-ra kibővítették a színpa-
dot, zsinórpadlást, süllyesztőt 
szereltek be, korszerűsítették 
a világítást és bevezették a 
központi gázfűtést. Az épület 
utolsó nagy renoválása 1994-
ben fejeződött be. A színház-
terem jelenleg 420 fő befoga-
dására képes.

Zámbori Eszter

HIRDETMÉNY
A köztársasági elnök kitűzte az Európai Parlament 

tagjainak 2019. évi választását.

A szavazás napja:
2019. május 26.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Névjegyzék

A névjegyzékben szereplő választópolgárok 
a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint 

a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri 

hivatalban) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára 
– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. 

május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi 
választási iroda vezetőjétől (jegyző).

Ajánlás

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. 
április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz 
legalább 20.000 választópolgár érvényes ajánlása 

szükséges. A választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár személyesen szavazat az értesítőn 

feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában 
korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt 

településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatást forduljon a polgármesteri 
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy 

látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda



A gyed a gyermekválla-
lás támogatására nyújtott 
egészségbiztosítási pénz-
beli ellátás, mely bizto-
sítási jogviszony, illetve 
felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán folyta-
tott hallgatói jogviszony 
alapján állapítható meg.

Gyermekgondozási díjra a 
gyermeket saját háztartásá-
ban nevelő biztosított szülő 
akkor szerezhet jogot, ha a 
gyermek születését meg-
előzően két éven belül 365 
nap beszámítható biztosítá-
si időt igazol. A felsőoktatá-
si intézmény nappali tago-
zatos hallgatói gyermekük 
után az úgynevezett „dip-
lomás gyed”-re lehetnek jo-
gosultak.

A gyed legkorábban a 
csecsemőgondozási díj, il-

letőleg az annak megfelelő 
időtartam (168 nap) lejártát 
követő naptól a gyermek 2. 
életévének betöltéséig jár, 
ikergyermekek után további 
egy évvel meghosszabbo-
dik. 

Az ellátás összege fő-
szabály szerint az átlagjö-
vedelem 70 százaléka, de 
legfeljebb havonta bruttó 
208 600 forint. Nagyon ked-
vező szabály az, ha a szülő 
egyidejűleg több (különböző 
korú) gyermek után jogosult 
csed-re és gyed-re, akkor 
az ellátások egyidejűleg is 
folyósíthatóak. A „diplomás 
gyed” havi összege idén 
104 300 forint, a mesterkép-
zésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy doktori 
képzésben részt vevő hall-
gató esetén pedig 136 500 
forint. Az ellátást havonta 

egyszer, utólag kell folyósí-
tani, a tárgyhónapot követő 
hó 10. napjáig, de legkésőbb 
a bérfizetési napon.

A gyermekgondozási díj 
iránti kérelmet írásban a fog-
lalkoztatónál kell benyújtani. 
Az egyéni vállalkozó, az ős-
termelő a járási hivatalnál, 
elektronikus úton terjeszthe-
ti elő kérelmét.

Fontos tudni, hogy a szü-
lő a gyed folyósítása mellett 
korlátlan időtartamban vé-
gezhet munkát, a „diplomás 
gyed”-ben részesülők pedig 
az ellátás folyósításának 
169. napjától dolgozhatnak.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

  Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békéscsaba önkormányza-
ta legutóbbi közgyűlésén 
tárgyalt a közfoglalkozta-
tási programok megvaló-
sításáról, és döntött arról, 
hogy az álláskeresők ré-
szére meghirdetett ilyen 
jellegű pályázatokon 2019-
ben is részt vesz.

– Az álláskeresők száma az 
évtized elején még 3600 és 
3900 között mozgott, nap-
jainkra pedig 1200–1300 
főre csökkent. A közfog-
lalkoztatásban részt vevők 
aránya is a felére csökkent, 
míg 2010-ben még több 
mint ezren, addig 2018-ban 
már csak 487-en dolgoztak 
ilyen formában Békéscsa-
bán – tájékoztatta lapunkat 
a város szociálpolitikai osz-
tályának vezetője, Tőgye 
Ildikó, hozzátéve, hogy az 
álláskeresőknek továbbra is 
lehetőséget biztosítanak a 

közfoglalkoztatási program-
ban való részvételre.

A képviselő-testület döntése 
alapján az önkormányzat 2019-
ben is pályázik az álláskeresők 
részére meghirdetett közfoglal-
koztatási programokra. A hosz-
szabb időtartamú szerződéssel 
68 főt szeretnének foglalkoz-
tatni. Ők leginkább városüze-
meltetési feladatokat fognak 
ellátni, mint például az illegális 
hulladéklerakók felszámolása, 
ároktisztítás, erdőtisztítás, cser-
jeirtás. “Az értékteremtő közfog-
lalkoztatási programban” pedig 

19 fővel a járdalapok és beton-
elemek gyártását és a térburko-
latok építését, felújítását végzi 
az önkormányzat.

Az országos közfoglalkoz-
tatási mintaprogramban részt 
vevő, lakhatási nehézségekkel 
küzdő 12 személy feladata lesz 
az előző évek gyakorlatának 
megfelelően egynyári növények 
fóliasátorban történő nevelése. 
Ezeket a növényeket májusban 
a város közterületein illetve az 
önkormányzati intézményeknél 
ültetik majd el.

Kovács Andrea
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Kamarai gyakorlati oktatói képzés – kötelező lesz

A gyermekvállalás támogatása – 
a gyed szabályai 2019-ben

KAMARAI INFÓK

Az iskolai rendszerű szak-
képzésben 2019. szeptem-
ber 1-jétől csak kamarai 
gyakorlati oktatói tanúsít-
vánnyal rendelkező szak-
ember foglalkozhat tanuló-
val. A jogszabály egyaránt 
vonatkozik a tanulószerző-
déssel és az együttműkö-
dési megállapodással tanu-
lót foglalkoztatókra.

A megyében a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara látja el a képzés 
és vizsgáztatás feladatát 
az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium megbí-
zásából. Az első csoportok 
képzése és a vizsgáztatása 
létszám függvényében ha-
marosan indul.

Mentességben részesül 
(a szakképzési törvény 31. 
§ (3) bekezdésében leírtak 
alapján) az, aki az alábbi 
feltételek egyikének meg-
felel:

– mestervizsgával ren-
delkezik; 

– a szakképesítés szak-
irányának megfelelő fel-
sőfokú végzettséggel és 
legalább 2 éves szakirányú 
szakmai gyakorlattal rendel-
kezik; 

– szakirányú szakképesí-
téssel és felsőfokú végzett-
séggel, valamint legalább 
5 éves szakirányú szakmai 
gyakorlattal rendelkezik; 

– 60. életévét betöltötte.

Figyelem!
Annak a gazdálkodó szer-

vezetnek is érdemes beisko-
lázni, ahol mester dolgozik, 
hiszen a helyettesítések al-
kalmával szükség lehet rá.

A képzési idő 50 óra, 
amely két szakaszból áll: 25 
óra elmélet és 25 óra (3 na-
pos) tréning. 

Az elméleti képzés peda-
gógiai, szociálpszichológiai, 
kommunikációs és a gya-
korlati képzéssel kapcsola-
tos dokumentációs ismere-
tekre terjed ki. 

A kamarai gyakorlati ok-
tatói képzés és vizsga díja 
Önnek mindössze a 20 
százalékos önrész, azaz 
18 000 Ft/fő + áfa.

Vágjon bele időben, je-
lentkezzen most!

www.bmkik.hu
Tel.: 30/728-9902.

Közfoglalkoztatás
Csökkent a résztvevők száma

HELY REIGA ZÍTÁ S

PONTOSÍTÁS

A Csabai Mérleg előző, idei negyedik számában, a Fidesz közgyűlést értékelő tájékoz-
tatójából véletlenül kimaradt egy mondat. A helyesbítést az alábbiakban olvashatják.

„Hanó Miklós beszélt arról, hogy a polgármester kritikát fogalmazott meg a törzsházkonszern 
részét képező cégek gazdálkodásával kapcsolatban. Az alpolgármester leszögezte: az önkor-
mányzat százszázalékos tulajdonában álló gazdasági társaságok jelentős bevételt eredmé-
nyező 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 önkormányzatnak jelentős mértékben 
a saját bevételeiből kell finanszíroznia úgy, hogy ezen összeggel a lakosság közvetlen érde-
keit szolgáló kommunális fejlesztéseket kellene megvalósítani.”

Tévedésünkért elnézést kérünk.

A Csabai Mérleg előző, 
idei negyedik számában, a 
közgyűlési tudósításban, 
a Nem lesz új bölcsi című 
cikkben pontatlanul írtunk 
a megszületett határozat-
ról. Az alábbiakban olvas-
hatják a helyesbítést: 

„A közgyűlésen a polgármes-
ter úr azt a tájékoztatást adta 
a képviselőknek, hogy a szo-
ciálpolitikai osztály vezetője 
és a kollégái már egyeztettek 
a Kis Herceg Családi Napkö-
zi és Játszóház vezetőjével, 
és tudjuk azt, hogy részéről 
a szándék fennáll az együtt-
működésre, amennyiben a 
város azt szeretné, hogy a 
bölcsődei ellátást bővítsük 
Jaminában. Ott akár 10 gyer-
mekig a jogszabályi háttérnek 
megfelelő feltételek adottak.

A közgyűlés ezzel kapcso-
latban az alábbi határozatot 
hozta: 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlése a lakossági igények-
nek megfelelő bölcsődei el-
látás biztosítása érdekében 
felkéri Szarvas Péter polgár-
mestert, hogy vizsgálja meg 
az együttműködés lehetősé-
gét a városban működő böl-
csődés korú kisgyermekek 
ellátásával foglalkozó szol-
gáltatókkal.”

A tévedésünkért elnézést
kérünk.
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Csapadékcsatorna-építés
Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról

Kivitelező – Bethlen utca:
BÓLEM Kft.
Péter József munkavezető
Telefonszám: +36-30/257-3685

Kivitelező – Keleti kertek, Kastélyszőlők:
Galéria Invest Kft.
Szikora György építésvezető
Telefonszám: +36-30/456-8091

Projektmenedzsment szervezet:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megyeri Sándor projektmenedzser
Telefonszám: +36-20/454-5693

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket
az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:

FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg

CsabaPark: Pihenőpark sok-sok attrakcióval
A harmadik ütemmel folytatódik a CsabaPark és környe-
zetének felújítása. A „Zöld város kialakítása” a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program része. A pro-
jektindítót március elején tartották.

Mint arról korábban beszámoltunk, közel 740 millió forint-
ból valósulnak meg a CsabaPark III. ütemének fejlesztései, 
amelynek keretében többek között megújul a Szabó Pál tér és 
a Haán Lajos tér. A pályázat egyik legfontosabb eleme a volt 
Trófea Szálló épületének teljes felújítása, ahol a CsabaPark 
programjainak szervezéséhez és a rendezvényközpont irá-
nyításához szükséges irodákat is kialakítanak. A projekt ke-
retében a CsabaParkban futópálya és élménypark készül, 
valamint felfrissítik az erdőt is. 

– Az egész erdő revitalizációja megvalósul. Fel szeretném 
hívni a figyelmet arra, hogy indokolatlan fakivágásra nem ke-
rül sor, csak a beteg, elhalt fákat távolítjuk el. A projekt kereté-
ben pedig jelentős növénytelepítés, cserjetelepítés, fatelepí-
tés is zajlik majd – mondta el a projektindítón a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. cégvezetője, dr. Sódar Anita.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő megjegyezte, 
hogy az Óriások konyhája játszótér most is nagy népszerű-
ségnek örvend. A Zöld város projekt keretében pedig sétaút-
tal és rekortán borítású futópályával is bővül a park kínálata. 
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tója arról beszélt, hogy céges és egyéb rendezvények méltó 
helyszíne a CsabaPark, amelynek tavaly már több mint há-
romszázmilliós forgalma volt. 

Hanó Miklós alpolgármester azt emelte ki, hogy a további-
akban egy Csabai kolbász tematikájú élményparkot is kialakí-
tanak a Körte sori fogadóépület mellett. 

– A CsabaPark fejlesztésével szeretnénk elérni, hogy a 
békéscsabaiaknak legyen egy olyan pihenőparkjuk, ahol a 
kicsik és a nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, de fontos 
célkitűzés az is, hogy ezzel a turizmust is tudjuk fejleszteni. 
Fontos a Csabai kolbász hírnevének öregbítése is, a kolbászt 
idéző elemekkel, a kolbászmúzeummal vagy azzal, hogy ki-
váló minőségű kolbász készül itt, és hogy a rendezvénytér ki-
alakításával a jövőben reményeink szerint a kolbászfesztivál 
helyszíne is itt lehet majd – tette hozzá Hanó Miklós.

A tavasz érkeztével folytatódnak a TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001 azono-
sítószámú, „Békéscsaba csapadék- és belvízhálózat-fejlesztése” tárgyú 
projekt megvalósításának építési munkái.

A Bethlen utcai zárt csapadékcsatorna építése során a zárt csatornaszakaszok 
tervezett fenékszintjéhez igazodó fenékszinttel a zárt szakaszok végpontjaihoz 
igazodó vezérárok kialakítása elkészült. Az utca első szakaszán szükséges 
szennyvízvezeték kiváltása, illetve az. utcaszakaszon tervezett aknák megépí-
tése megtörtént. Elkészült a befogadó műtárgyak átépítése és helyreállítása.

Jelenleg a Csányi utca–Kölcsey utca közötti szakaszon folynak építési 
munkák. A kivitelező ütemterve alapján a Bethlen utcai zárt csapadékcsatorna 
tervezett befejezése 2019. június 30-án várható. A kivitelező az építési munkák 
során folyamatosan végzi a helyreállítást is. A finom tereprendezésre a mun-
kák végén kerül sor.

A Keleti kertek városrészben elkészült a nyílt csapadékcsatorna kialakításának döntő hányada, megvalósult a munkaterület 
helyreállítása. Megtörtént az ivóvíz, illetve gáz-bekötővezetékek kiváltása. Ezekben az utcákban még hátravan az elektromos 
bekötések kiváltása, továbbá az elektromos mérőszekrények áthelyezése. A munkavégzés folytatása az elektromos mérő-
szekrények áthelyezése után, várhatóan 2019. áprilisban várható.

A Kastélyszőlők városrészben (Gulyás utca) a nyílt csapadékcsatorna kialakítása elkészült. Megtörtént a munkaterület hely-
reállítása. Megvalósult az elektromos, illetve ivóvízbekötések kiváltása. Az árokszelvényben található, kiváltásra váró szenny-
vízbekötő vezetékek nagyobb csapadékmennyiség esetén a csapadékvíz visszaduzzasztását okozhatják. Ez nem a rendszer 
hibáját jelenti, a csapadékvíz idővel elszikkad. Az esetleges lakossági igények következtében felmerülő helyreállítási problémá-
kat a kivitelező rövid időn belül orvosolja. A munkák folytatása a szennyvízbekötések kiváltása után várható. A szennyvízbekö-
tések kiváltásának előkészítése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében jelenleg is folyik.

Projektindító a CsabaPark éttermében

Megújult a bölcsi

Megszépült környezetben fogadják a MIVA Bölcsibe ér-
kező gyermekeket az intézmény dolgozói. Az épületen 
1988-ban egy kisebb, most pedig egy nagyobb felújítást 
végeztek. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támoga-
tásából, valamint az önkormányzat által biztosított 9 millió fo-
rintból, összesen 60 millió forintért újították fel a közelmúltban 
a bölcsődét, ahol a férőhelyek száma 42-ről 54-re nőtt.

A MIVA Bölcsi régi épületén 2017-ben kezdődtek a mun-
kák. Dr. Forján Mihályné intézményvezető arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a bölcsődében kicserélték a nyílászárókat, 
új burkolatot kaptak a helyiségek, energetikai korszerűsítés 
történt, a fűtési rendszert is modernizálták, valamint akadály-
mentesített feljáróval látták el az épületet. A jaminai városrész 
önkormányzati képviselője, dr. Csicsely Ilona jóvoltából a böl-
csőde udvara is új térburkolatot kapott. Az intézményvezető 
hozzátette, hogy az intézmény bővítésének köszönhetően 
több gyermeket tudnak fogadni. 

– Tizenkét férőhellyel bővült a bölcsőde, aminek nagyon 
örülünk, hiszen így megszűnt a várólistánk. A felújítás része-
ként hőszigetelték a falakat, minden csoportszoba korszerűbb 
lett, és napelemeket is telepítettek. További három dolgozó-
nak – ebből két közfoglalkoztatottnak – tudtunk így munkát 
biztosítani – árulta el dr. Forján Mihályné intézményvezető.

Sz. R.



A kommunista rezsimek 
még ma is szedik áldoza-
taikat, mivel az emberi-
ség egyötöde még ma is 
kommunista diktatúrában 
él. Többek közt ez is el-
hangzott azon a megem-
lékezésen, amelyen az 
önkényuralmi rendszerek 
áldozataira emlékeztek Bé-
késcsabán.

A kommunista diktatúrák 
egyes becslések szerint vi-
lágviszonylatban 100 millió 
áldozatot szedtek és nem-
zedékek életét nyomorították 
meg. Békéscsabán, a Sza-
badság téri emlékműnél Ko-
vács József, a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum Szent-

Györgyi Albert Szakgimná-
ziumának történelemtanára 
mondott beszédet.

– A kommunisták nem 
fogalmakat töröltek, hanem 
embereket. Jó példa erre a 
magyar „kuláktalanítás” intéz-
ménye, hiszen itthon az orosz 
értelemben vett kulákok nem 
is léteztek. Előbb a fogalmat 
kellett a köztudatba elültetni, 
azt a magyar falvak tehető-
sebb, módosabb parasztjaira 
alkalmazni, és csak ezt kö-
vetően lehetett megindítani a 
hírhedt kulákpereket A kom-
munizmus eszméje minden 
népboldogítónak mondott 
szándék ellenére sem huma-
nista eszme – hangsúlyozta 
Kovács József, hozzátéve, 

hogy az emberiség egyötöde 
ma is kommunista diktatúrá-
ban él, így minden bizonnyal 
ma is gyarapszik a kommu-
nizmus áldozatainak száma.

A rendezvényen a BSZC 
Szent-Györgyi Albert Szak-

gimnáziumának diákjai ad-
tak műsort, majd a meg-
emlékezők koszorúkat és 
mécseseket helyeztek el a 
Szabadság téri emlékmű-
nél.

Zámbori Eszter

4 Közélet Csabai Mérleg

AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Lakásbérlet

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

Kivettünk egy albérletet, ahol nem kaptunk sem szerződést, 
sem számlát 6 hónap alatt, illetve ahonnan a főbérlő lánya mi-
att most azonnal költöznünk kell. Meg lehet ezt velünk tenni?

Bár az igen célszerű, de a bérleti szerződést mégsem fog-
lalták írásba, attól még az a szóban megbeszéltek szerinti 
tartalommal érvényesen létrejött. A magánszemélyek között 
a lakásbérleti szerződés szóban, sőt akár ráutaló magatar-
tással is megköthető. 

Természetesen ilyenkor a bérleti szerződés tartalma nehe-
zebben, az eset összes körülményeinek figyelembevételével, 
tanúk nyilatkozatainak és más bizonyítékok mérlegelésével 
rekonstruálható. 

Elsőként azt kell feltárni, hogy a felek akarata szerint a bér-
let határozott időre szólt-e, mert a határozott időre kötött bér-
leti szerződés az időtartam lejártáig – kivéve, ha a felek ettől 
eltérően állapodtak meg – rendes felmondással egyoldalúan 
nem szüntethető meg. 

A határozatlan időre kötött bérleti szerződést viszont – ha a 
felek másképpen nem állapodtak meg – írásban, cserelakás 
felajánlása és indoklás nélkül fel lehet mondani. A határozat-
lan idejű lakásbérleti szerződés főszabályként a hónap tizen-
ötödik napjáig a következő hónap végére szüntethető meg 
rendes felmondással. Ennél rövidebb felmondási határidőt 
csak súlyos szerződésszegés, rendkívüli felmondás esetére 
határoz meg a törvény, de a kiköltözési kötelezettség azért 
még ebben az esetben sem azonnali. 

A felmondás következtében a bérlet a felmondási határidő 
leteltével megszűnik, nem szükséges hozzá az, hogy a fel-
mondáshoz a másik fél hozzájáruljon.

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

F E L H Í  V  Á S P Á L Y Á Z A T I   F  E L H Í  V  Á S
2019. évi közművelődési és művészeti céltámogatás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, 
Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2019. évi közművelődési és 

művészeti céltámogatás elnyerésére

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális 
tevékenységének támogatása.

A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő egyesületek, 
alapítványok, egyéb szervezetek / rendezvényszervezők / egyházi jogi személyek / 
közművelődési, oktatási intézmények.

Kategóriák:
"A" kategória:  Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti 
tevékenység, művészeti alkotások létrehozása, illetve bemutatása, a szükséges feltételek 
megteremtése, 
1. Irodalom és színházművészet
2. Zene- és táncművészet
3. Képzőművészet, fotó- és filmművészet
 
"B" kategória: Közművelődési, művészeti rendezvények / táborok szervezése.
A pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen): 4 500 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje:   2019. április 1.
Támogatási időszak:    2019. március 1. – 2020. február 28.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. április 26. 

A pályázattal kapcsolatos részletes információk és a pályázathoz szükséges űrlap a 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán (Békéscsaba, 
Szent István tér 7., Csák Tímea közművelődési ügyintézőnél, 66/523-800/3543, 
csak@bekescsaba.hu elérhetőségen) is igényelhető, illetve a www.bekescsaba.hu 
honlap Pályázatok menüpontján Közművelődési és művészeti pályázatok oldaláról 
letölthető.
Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) 
önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, 
Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a

2019. évi ifjúsági feladatok ellátására.
A pályázat célja: Értékközpontú és értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a 
6–29 év közötti gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok 
szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán működő gyermek- és 
ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába. 

Pályázati keretösszeg:     1 300 000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje:   2019. március 1. – 2020. február 28.
A pályázat benyújtásának határideje:   2019. április 1.
A pályázatok elbírálásának várható határideje:  2019. április 17.

PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK
„A” kategória 
Pályázók köre:  Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai 
diákönkormányzatok és kollégiumi diákönkormányzatok.
Támogatható tevékenység: Tanítási órán kívül eső szabadidős tevékenységek 
(közösségfejlesztő programok, programsorozatok, tréningek, képzések, 
diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.

 „B” kategória 
Pályázók köre:  Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági 
szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek. 
Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását 
biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi, 
szabadidős, szünidei stb.) – gyermek- és ifjúsági programok, képzések, 
rendezvénysorozatok megvalósítása.

„C” kategória 
Pályázók köre:  Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági 
szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek
Támogatható tevékenység: új ifjúsági közösségek létrehozása, közösségformáló 
kezdeményezések megvalósítása. 

A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni, amely a Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) is igényelhető, 
illetve a www.bekescsaba.hu honlap Pályázatok menüpontján Ifjúsági pályázatok 
oldaláról letölthető. Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 
31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. A KIOS Bizottság a döntési 
eljárásban elsősorban a célkorosztálynak szóló programokat, rendezvényeket preferálja. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és 
Sport Osztály, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől 
telefonon a 66/886-761 melléken vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail-címen. 

"Nem fogalmakat, hanem embereket töröltek"
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján

O L V A S Ó I  L E V É L

„NE HAGYJUK KI A CSABAI MÉRLEG OLVASÁSÁT!

A Sarkantyú utcai idősek klubjának tagjai vagyunk. Az említett újságot rendszeresen elolvassuk, 
és ami felkelti az érdeklődésünket, azt megbeszéljük. Az újságból tudomásunkra jutnak a legfrissebb 
gazdasági eseményeken túl a céltudatos építkezések tervei és a munkák alakulása is. 

A kulturális rendezvények különösen felkeltik az érdeklődésünket, a kiállítások, a muzsika, a tán-
cok igazán emlékezetesek számunkra. Örömmel és büszkeséggel élvezzük a legkülönbözőbb ér-
deklődési köröket kiszolgáló csabai rendezvényeket, szívesen olvasunk ezekről, és beszéljük meg a 
történteket.

Tudjuk, hogy a választékos műsorokban mennyi munka fekszik, a szereplők felkészülésétől a ru-
házaton át akár a környezet kicsinosításáig, hogy aztán mi, nézők jól érezzük magunkat. Jó érzés a 
Csabai Mérlegben fotókkal illusztráltan olvasni minderről.

Köszönjük mindazok munkáját, akik akár a háttérből segítik a rendezvényeket, és akik segítenek 
nekünk tájékozódni.”

A Sarkantyú utcai idősek klubja tagjainak nevében egy levél érkezett 
szerkesztőségünkbe, amelynek tartalmát – sűrítve – az alábbiakban 

olvashatják. Köszönjük a kedves levelet!



Bíró Csaba az 5. számú vá-
lasztókerület egyéni kép-
viselője, a közművelődési, 
ifjúsági, oktatási és sport-
bizottság elnöke, valamint 
a Belvárosi, Településrészi 
Önkormányzat elnökhe-
lyettese. Mint mondja, kép-
viselőként a bizottságban 
és a részönkormányzatban 
is azon dolgozik, hogy jó 
legyen Békéscsabán élni. 

– Milyen kérésekkel keresték 
meg a körzetében élők? 

– Nem nagyon tudnék 
olyat mondani, amivel ne ke-
restek volna meg. Az 5-ös 
választókerület magában 
foglalja a kutyamenhelytől 
a gát mellett húzódó újso-
ron keresztül a Bánát utca, 
Penza-lakótelep, Szabadság 
tér, Bartók Béla út, András-
sy út által határolt részt. Ez 
azt jelenti, hogy a kertvárosi 
részektől a belvárosig min-
den megtalálható benne. 
Járda- és útfelújításra nagy 

az igény, szeretném elérni, 
hogy ha nem is épül új járda, 
legalább a régieket újítsuk fel 
ott, ahol erre van szükség. A 
kisebb utcákban nagyrészt 
ez már megvalósult, a hosz-
szabb utcákat illetően pedig 
keressük a forrásokat. Volt a 
megkeresések alapján pél-
dául csapadékvíz-elvezetés, 
útburkolatkopóréteg-felújítás, 
rendbe tettünk parkolókat, de 
volt energetikai beruházás-
hoz köthető kérés is. 

– Mit sikerült megvalósíta-
ni, fejleszteni a körzetben az 
elmúlt időszakban?

 – A kétmilliárdos városi út-
felújítás a körzet több utcáját 
is érintette, ezenkívül járdákat 
újítottunk fel, padokat helyez-
tünk ki, kerékpártárolók ké-
szültek. Megújult a Penza-la-
kótelepen a KRESZ-park, és 
a körzetben kisebb mértékű 
játszótérfejlesztés is történt. 
A 4-es Honvéd utcában a 
nyílt árok zárttá tételével egy-
idejűleg volt járdafelújítás, és 

megújult a járda a Gálik utca 
páros oldalán és a Tessedik 
utcában is. Volt, ahol a köz-
világítást javítottuk, máshol 
a társasházi lakók kérésére 
lépcsőfelújításban, festés-
ben, ajtó cseréjében segítet-
tünk a választókerületi célelő-
irányzatból. A körzetünkben 
az intézmények is korsze-
rűbbek lettek, megvalósult 
például a belvárosi bölcsőde 
energetikai felújítása, és az 
óvoda is szépült. Tervben 
volt, de a költségvetés nem 
teszi lehetővé, hogy a Pen-
zán az Élővíz-csatorna mellé 
tervezett futókör elkészüljön, 
amit nagyon sajnálok, de bí-
zom benne, hogy a ligeti és a 
CsabaParkban épülő futókör 
kielégíti majd az igényeket.

– A közművelődési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizottság 
elnökeként hogyan jellemez-
né ezt a ciklust? 

– Békéscsaba megye-
székhely, felelősségünk van 
tehát abban, hogy széles 

kínálatot nyújtsunk minden 
tekintetben. A város az ön-
ként vállalt feladatokat ille-
tően erőn felül teljesít, mert 
fontos, hogy Békéscsabán 
jó legyen élni, megtalálják itt 
a szórakozás, kikapcsolódás 
lehetőségeit az emberek, de 
fontos az is, hogy biztosítsuk 
a megyeszékhely funkcióhoz 
kapcsolódó vonzerőt. A meg-
újult ifjúsági koncepcióval a 
fiatalok nagyon jó lehetősé-
get kaptak, egyenrangú part-
nerként kezeljük, és hagyjuk 
őket kibontakozni. Az oktatás 
területén az óvodák tartoznak 
hozzánk, szinte mindegyik-
ben volt vagy lesz energetikai 
fejlesztés. Bízunk a családok-
ban, a jövő nemzedékében, 
és ezt programokkal is kife-
jezzük, így indult el a vízhez 
szoktatás, az Aki nem lép 
egyszerre néptáncprogram, 
valamint a labdajátékok nép-
szerűsítésére irányuló prog-
ram. A sport olyan terület, 
ahol Békéscsaba rendkívül jó 

pozíciót tölt be, olimpiai részt-
vevőink, nemzetközi szinten 
elismert bajnokaink vannak, 
és nagyon jó az utánpótlás-
nevelés, természetesen for-
rást kellett beletenni ahhoz, 
hogy beérjenek az eredmé-
nyek.

– Ősszel ismét választás 
lesz. Tervezi a folytatást? 

– Igen. Úgy gondolom, 
hogy a lakossággal együtt-
működve elért sikereinket, 

eredményeinket érdemes 
folytatni. Fontosnak érzem, 
hogy mi, képviselők vagyunk 
a körzetben élőkért, nem pe-
dig fordítva, éppen ezért elér-
hető voltam és vagyok az év 
365 napján, és amiben tudok, 
igyekszem segíteni. Úgy ér-
zem, van elegendő energiám 
és lendületem ehhez a mun-
kához, tennivaló pedig még 
bőven akad.

Mikóczy Erika
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

Újjászületik a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyEszközöket kapott a Békés Megyei Katasztrófa- 
és Polgári Védelmi Szövetség

Áramfejlesztőt és tabletet 
kapott a Körös Mentőcso-
port a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésé-
nek támogatásából.

A Békés Megyei Önkormány-
zat 330 000 forintos támo-
gatásából áramfejlesztőt és 
egy tabletet vásárolt a Bé-
kés Megyei Katasztrófa- és 
Polgári Védelmi Szövetség. 
Az eszközöket ünnepélyes 
keretek között Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke és 

Lipták István nyugállományú 
pv. alezredes, a Békés Me-
gyei Katasztrófa- és Polgári 
Védelmi Szövetség elnöke 
adta át Haskó György tűz-
oltó alezredesnek, a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság megbízott igaz-
gatóhelyettesének. 

Zalai Mihály elmond-
ta, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
költségvetésében 2017 óta 
minden évben elkülönít egy 
egymillió forintos keretet, 
amiből a rendőrség, a ka-

tasztrófavédelem, a mentők 
és esetenként a polgárőrök 
munkáját, eszközbeszerzé-
sét segítik.

 Az újonnan vásárolt esz-
közöket a megyei kataszt-
rófavédelem irányítása alatt 
tevékenykedő Körös Men-
tőcsoport fogja használni a 
megye egész területén. A 
hordozható eszköz lehetővé 
teszi olyan drónok folyama-
tos utántöltését, amelyek az 
eltűnt személyek hatékony 
keresésében nyújtanak se-
gítséget.

Nincsen olyan nemzet, amely 
kultúra nélkül élni tudna, nin-
csen olyan nemzet, amely a 
múlt kulturális örökségének 
megbecsülése nélkül jövőt 
tudna építeni – mondta Tuzson 
Bence a mintegy 3 milliárd fo-
rintból megvalósuló, turisztikai 
célú kastélyfejlesztés alapkő-
letételi ünnepségén február 
27-én, Szabadkígyóson. 

Kormányzati és uniós tá-
mogatással, a Nemzeti Kas-
télyprogram és Nemzeti Vár-
program keretében több mint 
3 milliárd forintból születik újjá 
a szabadkígyósi Wenckheim-
kastély.

A Miniszterelnökség köz-
szolgálatért felelős államtitká-
ra a szerdai alapkőletételen 
úgy fogalmazott, fontos, hogy 
gondját viseljük, felújítsuk, él-
hetővé és élettel telivé tegyük 
épített örökségünket, hiszen 
váraink, kastélyaink fényképek 
a múltról. Éppen ezért nagyon 
nagy felelősség egy ilyen épü-
let felújítása, hiszen a felújítás 
lenyomata a ma kultúrájának, 
az unokáinknak üzenünk vele. 
Hozzátette, egy nemzet akkor 
válik nemzetté, ha képes a 
saját múltját megbecsülni. A 
kultúra akkor él, ha a múltból 

táplálkozik és a jö-
vőbe mutat.

Tuzson Bence 
kiemelte, hogy 
a rekonstrukció 
egyaránt fontos 
az országnak és a 
helyben élőknek, 
hiszen a meg-
szépülő kastély 
komoly turisztikai 
vonzerővel bír 
majd, ami a gazdaság fejlő-
désére is kedvező hatást fog 
gyakorolni.

Az ünnepségen az érték-
alapú helyreállítás fontosságát 
hangsúlyozta a Miniszterel-
nökség Nemzeti Kastélyprog-
ram és a Nemzeti Várprogram 
végrehajtásáért felelős mi-
niszteri biztos. A kastélyt érin-
tő fejlesztéseket ismertetve 
kifejtette: megújul a főépület, 
a torony, kiállítótereket alakíta-
nak ki és részlegesen megújul 
a kastélypark.

Dr. Virág Zsolt két emb-
lematikus tárgyat, az 1875–
1879 között épített kastély 
egyik – 2015-ben a kastély 
pincéjében fellelt – alapkövét 
és a Wenckheim család kap-
csolati hálóját is híven tükröző 
„Kígyósi vendégkönyv 1879” 

elnevezésű iratát is bemutatta 
a sajtótájékoztatón.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő emlékeztetett: a 
Wenckheim család öröksé-
ge túlmutat a szabadkígyósi 
kastélyon, hiszen a Modern 
Városok Program keretében 
mintegy 2,2 milliárd forint-
ból megvalósuló 20 kilomé-
ter hosszúságú Wenckheim 
kerékpárút négy Békés me-
gyei Wenckheim-kastélyt, a 
szabadkígyósit, a gyulait, a 
gerlait és a póstelekit köti majd 
össze.

Takács Árpád kormány-
megbízott szerint a kastély 
a múlt dicsősége és a jövő 
reménysége, Balogh József 
polgármester pedig historikus 
napnak nevezte az alapkőleté-
tel ünnepét.

Bíró Csaba: Azon dolgozom, hogy jó legyen Békéscsabán élni

Bizottsági elnökként is igyekszik mindenütt ott lenni

Bíró Csaba. az 5. számú választókerület képviselője

Utakra, járdákra ebben a körzetben is folyamatos az igényA KRESZ-park átadása a Penza-lakótelepen



Már most érdemes besze-
rezni és felszerelni az úgy-
nevezett fecskepelenkát. Ez 
egy madárvédelmi higiéniai 
kiegészítő eszköz, amely fel-
fogja az etető madarak és a 
fiókák ürülékét, így a fészek 
alatti terület tiszta marad.

A fecskepelenka egy 
30 × 20 centiméter körüli fa-, 
fém- vagy műanyag lap, amit 
közvetlenül a fészek alá kell 
felszerelni. Ahol a lakóház 
falzugában, ablakrésében, 
oszlopfőjén fecskefészek ta-
lálható, ne verjék le csupán 
azért, mert a madár odapisz-
kít, hiszen nemcsak a fecske, 
de fészke is védett – árulta el Boldog Gusztáv, a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör 
szakmai vezetője.

A szakember hozzátette: a fecskepelenkával megelőzhetjük, hogy a fiókanevelési idő-
szakban madárürülékkel legyen tele környezetünk. Mint mondta, egyszerű műszaki meg-
oldással egy deszkát kell rögzíteni a fészek alá, ahol ez a piszok a fiókanevelési időszak-
ban összegyűlik. Évente egyszer ha letakarítjuk ezeket, máris segítettünk a fecskéken, 
illetve magunkon is. 

Szabó Rita
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Békéscsaba kíváló pedagógusa – kitüntetés javaslattételére
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szó-
ló 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza 
a helyi pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott kitüntetés adományozásának 
módját, feltételeit.

Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, amelynek feltétele:
• Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas 

színvonalú szakmai munka,
• szakmai elismertség mind a felterjesztett saját intézményében, mind városi 

szinten,
• szakmai, emberi feddhetetlenség.

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselői, az oktatásért felelős bizottság, a nevelőtestületek, az iskola-
székek, a nemzeti-ségi önkormányzatok, a munkáltató.

A javaslat tartalmazza:
az ajánlott személy pontos adatait,
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását,
a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 2. melléklete szerinti, értelemszerűen kitöl-
tött és a javasolt személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely elektroniku-
san elérhető a www. bekescsaba.hu/aktualitások weboldalon.

A javaslatokat 2019. március 31-éig papíralapon a Polgármesteri Hivatal Oktatá-
si, Közművelődési és Sport Osztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejű-
leg elektronikus formában is az orodan@bekescsaba.hu e-mail-címre kell megküldeni. 
A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
dönt.

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

A Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 3 db építési telkét.

Ingatlanadatok:
1. helyrajzi szám: 1495/7  terület: 850 m2, az árverés időpontja: 2019. április 09. 9.30 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az árverés időpontja: 2019. április 09. 10.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 12 000 000 Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió forint 
a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés időpontja: 2019. április 09. 10.30 óra. 
Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 9 500 000 Ft, azaz bruttó kilencmillió-ötszázezer forint, 
a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az 
Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800 5216 mellék.

Tábor
Már lehet jelentkezni a tava-
szi és nyári ottalvós Erzsé-
bet-táborokba, amelyekbe 
20–150 fős csoportokat vár-
nak – közölte az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítvány.

A tavaszi osztálykirándu-
lásokra április 1-jéig, a nyári 
balatoni élménytáborokba 
március 26-áig, regisztrá-
ciót követően, az interneten 
keresztül lehet jelentkezni. 
Regisztrálni a korábban már 
jelentkezett és az újonnan 
pályázó szervezeteknek is 
kell. A jelentkezések során 
tíz gyermekenként egy, tíz 
sajátos nevelési igényű ta-
nulónál pedig két felnőtt kí-
sérő részvétele szükséges. 

Az alapítvány május 1. 
és június 5. között Zánkán 
tartja majd a magyaror-
szági tavaszi osztálykirán-
dulásokat, amelyekre idén  
összesen húszezer tanulót 
fogadnak. A kétéjszakás tá-
borba a köznevelési intéz-
mények 1–12. évfolyamos 
diákjait várják. A balatoni 
nyári élménytáborokat júni-
us 16. és augusztus 30. kö-
zött rendezik meg, ezalatt 
több mint harmincezren tá-
borozhatnak.

A jelentkezési időszak-
ban az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért 
Alapítvány munkatársai 
meghosszabbított ügyfél-
szolgálati időben állnak ren-
delkezésre.

Megoldás lehet a "fecskepelenka"
Ne verjük le a fészket!

Madárvédelmi higiéniai eszköz a fészek alatt
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Országjárás Emil Kuchár: A szlovák–magyar 
kapcsolatok soha nem voltak ilyen jókCsabára jött az ifjúsági tanács

A Nemzeti Ifjúsági Tanács útjára indította tavaszi országjárá-
sát, amelynek során bemutatják a szervezetet érintő változáso-
kat, valamint képzéseket és szakmai információkat nyújtanak a 
rendezvényükre látogatóknak. Békéscsabán, az Andrássy Úti 
Társaskörben várták az érdeklődőket.

Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnöke 
kiemelte: az országjárás célja, hogy találkozzanak a jelenle-
gi, valamint a potenciális tagszervezeteikkel. Továbbá a helyi 
sajátosságokhoz igazodva különböző programokat is szervez-
nek. Beszélt arról is, hogy a NIT 2015 óta működik aktívan. 
Tagjai között megtalálhatóak országos, régiós és helyi ifjúsági 
szervezetek.

– Nagyon széles spektrumon mozgunk: vannak kifejezetten 
hallgatói szervezetek, sérült fiatalokkal foglalkozó szervezetek, 
továbbá olyanok, amelyek a helyi ifjúsági munkával vagy annak 
a fejlesztésével, illetve diákönkormányzatok mentorálásával 
foglalkoznak – összegzett Hegedüs Zoltán.

A rendezvényen a Tempus Közalapítvány előadását is meg-
hallgathatták a jelenlevők. Hargitai Ágnes junior kommuniká-
ciós referens az Európai Szolidaritási Testületet mutatta be, 
kiemelte, hogy itt a cél a szolidaritás előmozdítása és a társa-
dalmi problémák megoldása az európai uniós értékek mentén. 

A rendezvényen bemutatták továbbá az Erasmus+ pályáza-
ti lehetőségeit, előadást tartottak "Társadalmi szervezetek mű-
ködése az Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) tükrében" 
és "Módszerek és technikák az adó 1% gyűjtésére és felhasz-
nálására" címmel is.

Gy. R.

Emil Kuchár a Szlovák 
Köztársaság új főkonzulja 
Békéscsabán. A diploma-
ta dolgozott már egyebek 
mellett a szlovák külügy-
minisztériumban, volt az 
Európai Unió és a NATO 
képviseletének nagyköve-
te, a strasbourgi Európa 
Tanács miniszteri bizottsá-
gának elnöke, különleges 
megbízottként feladatokat 
teljesített Afganisztánban 
és Pakisztánban, és finn-
országi nagykövetként is 
tevékenykedett. 

– Nagy tapasztalatai vannak 
a diplomácia terén, ezek bir-
tokában milyen elképzelések-
kel vágott neki a munkának 
Békéscsabán?

– Észak-Európában kezd-
tem a diplomáciai karriere-
met, aztán az országom igé-
nyei számos más területre 
vittek, legutóbb Strasbourg-
ban dolgoztam. Békéscsaba 
és a délkelet-magyarországi 
vidék számomra teljesen új. 
Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a diplomata kapcsolatba 
kerüljön az itt élő emberekkel, 
illetve konkrét problémákat 
oldjon meg. Éppen ezért a fel-
készülést az emberek megis-
merésével kezdtem. Termé-
szetesen rendelkezésre állok 
a hivatalos szerveknek is, de 
azokat is szívesen látom, akik 
a főkonzulátussal szeretné-
nek kommunikálni.

– Milyennek látja jelenleg 
a magyar–szlovák kapcsola-
tokat?

– Sokak szerint a szlovák-
magyar kapcsolatok soha 
nem voltak ilyen jók és inten-
zívek, mint ma. Pozitív, hogy 
közösen léptünk túl bizonyos, 
a múltban meglévő feszültsé-
geken, a szlovákok és a ma-
gyarok ma jobban megértik 
egymást. Mindkét nemzet az 
Európai Unió tagja, hasonló 
kérdésekkel szembesülünk, 
ráadásul hasonló gondok 
gyötörnek bennünket, mint 
például az élelmiszerek kettős 
minősége, vagy hogy néha 
magasabb árat fizetünk egy 
élelmiszermárkáért, és ala-
csonyabb minőséget kapunk.

– Ön szerint hogyan lehet-
ne erősíteni az együttműkö-
dést?

– Szlovákia lakosai ma 
is kevés információt kap-
nak Magyarországról, fel-
tételezem, hogy a magyar 
polgárok ugyanígy kevés 
információval rendelkeznek 
Szlovákiáról. Javítani kellene 
az információáramlást a pol-
gárok között, hiszen hasonló 
a történelmünk, nagyon ha-
sonlóak a céljaink és a prob-
lémáink is, amelyeket együtt 
kell, hogy megoldjuk. 

– Békés megyében a kul-
túránkban is erősen élnek a 
szlovák hagyományok. Mi-
lyen lehetőségeket lát ezen a 
területen?

– Az új évben jöttem Bé-
késcsabára, és rögtön meg-
hívást kaptam a múzeumba, 
ahol egy kitűnő kiállítás nyílt 
olyan alkotókkal, akik között 
ott voltak a magyarorszá-
gi szlovák közösség tagjai. 
Nemrég pedig megnyílt az 
Andy Warhol-kiállítás a szlo-
vákiai, mezőlaborci gyűjte-
mény anyagából. Mindez Bé-
késcsabáról, illetve az egész 
régióról olyan képet mutat, 
ami nemzetközi. Andy War-
hol első alkalommal látható 
Magyarországon, és nem 
véletlenül Békéscsabán – eb-
ben is megmutatkozott, hogy 
kulturális intézményeink ké-
pesek intenzíven együttmű-
ködni. 

– Említette, hogy szeretné, 
ha a szlovákok jobban meg-
ismernék Magyarországot. 
Ez ön szerint hogyan képzel-
hető el?

– Aki olyan területen te-
vékenykedik, mint én is, az 
természetesen több informá-
cióhoz jut. De hogy van ez ál-
talában, ha valaki tájékozódni 

akar? Előveszi a számítógé-
pet, beüti Békéscsaba nevét  
és megnézi, ami lényeges. 
Az első lépés az kellene le-
gyen, hogy az internet adta 
lehetőségekkel jobban éljünk. 
Hogy az egyes települések 
weboldalai és a turisztikai 
weboldalak szlovák nyelven 
is tartalmazzanak informáci-
ókat, hogy aki Szlovákiából 
szeretne jönni a régióba, tud-
ja, hogyan teheti meg, és mit 
talál itt. Én is tájékozódtam a 
neten, mindjárt rátaláltam a 
csabai kolbászra, a kolbász-
fesztiválra, a múzeumra, de 
például Szarvas nevezetes-
ségeire is. Azoknak, akik ven-
dégfogadással foglalkoznak, 
érdemes jó minőségű, infor-
matív weboldalakat készíte-
niük. Igyekszem nemcsak a 
Békéscsabán, hanem a ré-
gióban élők rendelkezésére 
állni, hogy tovább javítsuk a 
kapcsolatokat Szlovákiával a 
kultúra, az iskolaügy terüle-
tén, és a hétköznapi, gyakor-
lati dolgok tekintetében is. 

Z. E., M. E.

Szakma SztárÓvodai nap

Békéscsabán, az evangélikus kistemplom melletti gyülekezeti 
teremben tartották a közelmúltban a tavaszi országos, evangé-
likus óvodai szakmai napot. A rendezvényen az óvodákat érintő 
nevelési problémákat és feladatokat állították a középpontba.

Az eseményen Köveskúti Péter, a Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskola, 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-
um intézményvezetője mondott köszöntőt. Ezután Majorosné 
Lasányi Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPI) igaz-
gatója -+elmondta, hogy minden félévben más és más témát 
dolgoz fel a szakmai nap, amelynek az is fontos eleme, hogy 
az ország különböző pontjairól érkező óvodapedagógusok 
találkozzanak egymással. Lakatosné Hachbold Éva, az EPI 
tantárgygondozója szerint fontos az is, hogy az evangélikus 
óvodák és intézmények haladjanak a korral, és a felmerülő igé-
nyeknek megfelelően határozzák meg nevelési módszereiket.

A mostani tanácskozáson a népzene és a néphagyományok 
óvodai nevelésben betöltött szerepét állították a középpontba. 
Harangozó Imre hittantanár és néprajzkutató például a hagyo-
mányok óvodai nevelésben betöltött szerepéről tartott előadást.

– Nagyszerű, hogy bekerült az óvodai nevelési program-
ba a hagyományokra, a lokális értékekre való hivatkozás. Ha 
a gyermek élhet azokkal a készségekkel és adottságokkal, 
amelyekkel alapvetően rendelkezik, mi pedig ehhez adunk 
szemléletet és technikát, akkor ez népművészetté változik. A 
hagyományőrzés nem valamiféle múltba révedés, vagy vala-
minek a konzerválása, hanem sokkal inkább egy gyökérből 
táplálkozó jövőkép. Nem visszafordulás, hanem előre tekin-
tés. Ha ez már az óvodában megjelenik, és erre épül egy 
olyan iskola, ami ezt folyamatosan viszi tovább, akkor ez na-
gyon nagy erőforrás lehet – fogalmazott a hittantanár.

Gyemendi R.

Ácsok, cukrászok és szakácsok is a döntőbe jutottak a 
szakképzésben tanulók országos versenyében. Idén re-
kordszámú diák képviselheti Békés megyét a Szakma 
Sztár Fesztiválon.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 54 szakmában 
hirdette meg az országos versenyt. A Békés megyéből ti-
zenhat diák biztosította a helyét az országos döntőben, tíz 
kategóriában. Minden évben a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szervezi az elődöntőket ebben a térségben. 

– Most nagyon sok versenyzőnk volt, és szerencsére ez-
zel egyenesen arányosan rekordszámú tanuló jutott be a 
döntőbe. Tizenöten a Békéscsabai Szakképzési Centrumba 
járnak, egy tanuló a Gyulai Szakképzési Centrumból, Szar-
vasról utazik Budapestre – tudtuk meg a megyei kamara 
szakképzési osztályvezetőjétől, Mészárosné Szabó Annától.

A Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója ki-
emelte: büszke arra, hogy az intézményből ennyi diák jutott 
be a döntőbe, ez fontos visszacsatolás a tanároknak és a 
hallgatóknak egyaránt.

– Nagy megtiszteltetés, hogy nagy részben a Békés-
csabai Szakképzési Centrum fogja képviselni a megyét. 
Ez egy óriási élmény, nemcsak a diákoknak, de nekünk is. 
Minden egyes beiskolázási időszakban vagy vásárokon el-
mondjuk, hogy nálunk valóban jó képzés folyik, ez egy do-
log, de az, hogy ezt a diákok is elmondják és eredmények-
kel tudjuk alátámasztani, az egy megerősítés. Nagy dolog, 
hogy a szakma is megerősíti, hogy a diákjaink a legjobbak 
között vannak. Azt gondolom, hogy ez egy  megelégedés 
számunkra és egy nagyon jó visszacsatolás – fogalma-
zott Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum 
főigazgatója.

Szendi Rita

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

D30 hal lókészülék akció ápri l is közepéig

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

INGYENES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Cím:

Békéscsaba, Csaba u. 7.

Időpont egyeztetés az alábbi

telefonszámokon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00, P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

Az akció 2019. ápri l is 12-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós

hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat után

lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a készülékkel .

A vizsgálat és i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

Hirdessen nálunk!
Apróhirdetéseit a 7.Tv 

képújságában is közzétesszük!
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Egyre többen sportolnak Csabán
Katus Attila és Rubint Réka is órát tartott a Csabaparkban

A HISZEK Benned Sport Program részeként a szervezők egy egész napos testedzés-
re invitálták a hölgyeket március 9-én. A békéscsabai Nők Napja Sportfesztiválon a 
mozgás mellett egészségiállapot-felmérés, sportfelszerelés- és táplálkozási kiállítás, 
valamint játszóház is várta az érdeklődőket.

Reggel Frülich Nóra tartott bemelegítést, majd Katus Attilával mozoghattak együtt a vállal-
kozó szelleműek, de a nap folyamán volt zumba Burány Árpáddal, Sifi kangoo, jóga Lenkefi 
Mónikával, aerobik Varga Adrienn-nel és végül alakreform torna Rubint Rékával. Az utolsó 
órára szinte teljesen megtelt a CsabaPark rendezvénycsarnoka, Rubint Réka meg is je-
gyezte: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy ennyien eljöttek.

– Fantasztikus érzés, amikor fent állok a színpadon, megszólal a zene, és ezeknek a cso-
dálatos embereknek összefonódik a kezük a magasban. Számomra az a legnagyobb elisme-
rés, hogy már hosszú ideje velem vannak az emberek. Nagyon megtisztelő, hogy az elmúlt év 
tíz legsikeresebb magyar nője közé soroltak, de nekem ez a sok ember ezerszer többet jelent 
– fogalmazott Rubint Réka, hozzátéve, hogy rengeteget változott az emberek hozzáállása a 
sporthoz. Ma már sok szülő is sportol, és átadják gyerekeiknek ezt a fajta életérzést. 

Szarvas Péter polgármester elmondta, úgy látja, hogy egyre többen sportolnak Békés-
csabán. Kiemelte, hogy az évek alatt a város is egyre gazdagabb lett sportlétesítményekkel, 
éppen azért, hogy minél több lakosnak biztosíthassanak biztonságos sportolási lehetőséget.

A polgármester hozzátette: ha módjuk és lehetőségük lesz rá, ismételten pályáznak a 
HISZEK Benned Sport Programra, hogy a jövőben is hasonló rendezvényeket tudjanak 
szervezni Békéscsabán.

Szabó Rita



Ünnepélyes keretek között 
mutatták be Fekete Pálnak, 
Békéscsaba díszpolgárá-
nak a legújabb könyvét a 
városháza dísztermében. 
A Magyar mártírok 1956, 
Csak a szél sír felettük 
című könyv az 1956-ban 
történt eseményeket hozza 
közelebb az olvasóhoz. 

A rendezvényen Szarvas Pé-
ter polgármester kiemelte: 
néhány hónapja értesültek 
róla, hogy Fekete Pál befe-
jezte könyvét és a nyomdai 
munkálatok is elindulhatnak. 
Ezért döntöttek úgy, hogy az 
ünnepélyes könyvbemutatót 
a kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapjához 
kötődően rendezik meg. 

– Fekete Pali bácsi életút-
ja, az 1956-os forradalomban 
betöltött szerepe, és azt kö-
vetően a megtorlás éveiben 
történt szenvedései hűen 
alátámasztják, hogy egész 

Békéscsaba hálás lehet neki 
azért, amit a forradalom helyi 
eseményeivel kapcsolatban 
tett. Fekete Pálnak nagyon 
sokat köszönhet a város. 
1956 november elején tár-
gyalt a városhoz közelítő 
szovjet csapatok vezetőivel, 
és orosznyelv-tudásának kö-
szönhetően úgy tudta intézni 
a tárgyalások menetét, hogy 
a várost a szovjet csapatok 
megkímélték a lerohanástól, 
a fegyveres harctól. Volt halál 
Békéscsabán 1956-ban, de 
a nagy, fegyveres pusztítás 
elkerülte a várost. Pali bácsit 
kitartásáért, áldozatvállalá-
sáért, hűségéért és a forra-
dalomban betöltött helytállá-
sáért Békéscsaba 1992-ben 
díszpolgárává választotta 
– fogalmazott a városvezető, 
aki valamennyi békéscsabai 
lakos nevében jó egészséget, 
lelkierőt és békességet kívánt 
a tavaly kilencvenedik élet-
évét betöltő Fekete Pálnak.

Túriné Kovács Márta osz-
tályvezető egy 20 éve szüle-
tett önéletrajzi könyv néhány 
sorát felolvasva mutatta be 
Fekete Pált. Ezt követően 
az egykori forradalmi tanács 
vezetője kapott szót. Először 
megköszönte, hogy sokan el-

mentek a könyvbemutatójára. 
Úgy fogalmazott: ez bátorít-
ja arra, hogy ne egy cicerói 
retorika szerint összeállított 
előadást tartson. Elmondta: 
Békéscsabán otthon érzi ma-
gát, ez a második hazája Sá-
rospatak után.

– A pataki kollégiumból 
hoztam a lelkem felét, a má-
sik felét pedig itt kaptam, 
önöknél, Békéscsabán. Itt ért 
az a tragédia, ami a 20. szá-
zadban az egész világon ke-
resztülgázolt – így kezdte be-
szédét a díszpolgár, majd egy 
történelmi visszatekintéssel 
folytatta felszólalását, mely-
ben a kommunizmus rend-
szeréről beszélt és visszaem-
lékezett annak áldozataira.

A rendezvényen a résztve-
vők Fekete Pál 1956. október 
23. című versét is meghall-
gathatták Nagy Erika színmű-
vész előadásában.

Gyemendi Réka

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Zöld projekt Csabán

Március 21–24-én lesz a VI. Bábos Drámaíró Verseny Békéscsabán

Fekete Pál legújabb könyvével a városházán

Múlt évben egy 1958-as cikk, a Divat Sári tanácsadója volt az alap a darabokhoz

Magyar mártírok 1956, Csak a szél sír felettük
A városháza dísztermében mutatták be Fekete Pál új könyvétÖkotábor és levendulafesztivál 

Természet- és környezet-
védelmi célú projektet indí-
tott a békéscsabai Zöld 14 
egyesület az  aradi székhe-
lyű Excelsior Egyesülettel 
együttműködve. Békés-
csabán közösségi tér- és 
tudásközpontot hoznak lét-
re, és olyan iskolaidőn túli 
programokat valósítanak 
meg, amelyek hozzájárul-
nak a fiatalok ökotudatos 
fejlesztéséhez.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő, az INTERREG 
Románia– Magyarország 
Együttműködési Program 
projektnyitó rendezvényén 
kiemelte: a növekvő szemét-
mennyiség és fokozódó lég-
szennyezettség miatt a Föld 
egyre rosszabb életminő-
séget biztosít nekünk és az 
utódainknak. A szemléletfor-
málást már gyermekkorban 
el kell kezdeni ahhoz, hogy 
az ember felnőttként környe-
zettudatosan éljen – hangsú-
lyozta Herczeg Tamás

Az Aradi Excelsior Egye-
sületet képviselője elmondta: 
a Zöld14 Egyesülettel már 
2012 óta együttműködnek, 
akkor Romániában hoztak 

létre egy ökoparkot. A közös 
munkát most Békéscsabán 
folytatják tovább a környe-
zettudatosságra való nevelés 
jegyében. Aradon és Békés-
csabán egyaránt szerveznek 
tematikus fesztiválokat, az 
egészséges életmód fontos-
ságára felhívó programokat, 
ahol a helyi kistermelőknek 
is bemutatkozási lehetősé-
geket biztosítanak – sorolta 
Magyaros Éva.

A határon átnyúló együtt-
működés révén alakította ki 
az egyesület Békéscsaba 
belvárosában a Zöld-Pont 
irodát és ennek köszönhe-
tően tudtak különböző kör-
nyezetvédelmi, ökoformáló 
tevékenységeket is elkezde-
ni – mondta Duray Balázs, 
a Zöld14 egyesület elnöke. 
A továbbiakban szabadidős 
rekreációs közösségi teret 
hoznak létre Békéscsaba 
határában, emellett nyáron 
ökotáborokat és havonta 
ökoklubokat is szerveznek. 
Duray Balázs hozzátette: a 
tervek szerint levendulafesz-
tivált is tartanak majd, ahol a 
helyi termékeket és művésze-
tet kívánják népszerűsíteni.

Kovács Andrea

A Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház idén 6. 
alkalommal játszik együtt 
bábosokkal, írókkal, szí-
nészekkel, rendezőkkel, 
zenészekkel. A hívó szóra 
most a veszprémi Kabóca 
Bábszínház érkezik, és az 
esemény társrendezője-
ként vesznek részt színé-
szei a kalandban március 
21–24. között.

A VI. Bábos Drámaíró Ver-
seny március 21-én, csütör-
tökön 17 órakor kezdődik. A 
megnyitón a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház össze-
állítását láthatják az érdeklő-
dők az előző drámaíró verse-
nyek darabjaiból és zenéiből 
szemezgetve, Mesélnek a 
koffertigrisek címmel. Mint 

korábban, most is itt húzzák 
ki a témát, amelyből aznap 
éjszaka a három író színda-
rabot alkot. Idén az írók közül 
Turbuly Lilla, Adamik Zsolt 
és Dániel András vállalta a 
kihívást. Csütörtökön este 
sorsolják ki azt is, hogy me-
lyik színészcsapat melyik író 
munkája alapján kezd el dol-
gozni.

Péntek reggel ismerhetjük 
meg az elkészült darabokat, 
és kiderül, hogy mely rendező 
kinek a darabjával és melyik 
csapattal kezdi el a munkát. A 
rendezők idén a következők 
lesznek: Bereczki Csilla, Ha-
lasi Dániel és Perényi Balázs.

A színészcsapatok ezút-
tal a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház színészei mellett 
a társrendező veszprémi Ka-

bóca Bábszínház színésze-
inek és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem hallgatói-
nak részvételével állnak majd 
össze.

A fesztivál igazi különle-
gessége a nyilvánosság, a 
színházi függönyök nem rej-
tenek el semmit. Az érdek-
lődők a próbafolyamatot is 
végigkövethetik, így az olva-
sópróbától az utolsó tapsig 
részesei lehetnek az előadá-
sok születésének.

A kész előadásokat a kö-
zönség március 24-én, va-
sárnap 15 órától tekintheti 
meg a Sík Ferenc Kamara-
színház színpadán. A záró-
eseményen, az előadásokat 
követően, a zsűri döntésho-
zatala alatt a Rokodál zene-
kar játszik majd.
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Tavaly tavasszal Dombi 
Zoltán Mezőberény hatá-
rában egy érdekes tárgyra 
lelt, és behozta a Munkácsy 
Mihály Múzeumba. Példa-
értékű tettéért fogadja há-
lás köszönetünket.

A tárgy egy bronzfollis. Legna-
gyobb szélessége: 2,49 cm, 
vastagsága: 0,25 cm, súlya: 
7 g. A tárgy nem kerek, legin-
kább talán nyolcszögletű, jól 
látszik rajta, hogy annak ide-
jén a pénzverdében hogyan 
nyírták körbe.

A pénzen feliratok, ábrá-
zolások láthatók. Előlapján 
a nICIFR bASILЄV RW kör-
irat és egy szemből ábrázolt 
császárportré található. Az 
uralkodó bajuszt és szakál-
lat visel. Fülei elállóak. Fején 
korona, a koronán kereszt. A 
koronáról pendilia lóg. Ilyen 
pendilia figyelhető meg a Ma-
gyar Szent Koronán is. Ruhá-
ja loros, amit csak a császári 
család tagjai viselhettek kü-
lönböző ceremóniák alkalmá-
val. Jobb kezében keresztjo-
gart, baljában háromkaréjos 
globust tart. Hátoldalán négy 
sorban a következő szöveg 
olvasható: nICHR / ЄnΘЄW 
bA / SILЄVS RW / MAIWn.

Az érmén II. Niképhorosz 
Phókasz látható. Niképhorosz 
912-ben született kappa-
dókiai arisztokrata család-

ban. Remek katona vált 
belőle, hadvezérként sorra 
aratta győzelmeit. A legna-
gyobb diadalt Krétán érte el. 
Másfél évszázados musz-
lim uralmat tört meg, miután 
961-ben ostrommal bevette 
a sziget központját, Kandiát. 
962-ben Szíria ellen vonult, 
sorra aratta győzelmeit, min-
den nagyobb várost elfoglalt 
a térségben, köztük Aleppót 
is. Miután 963. március 15-én 
hirtelen elhunyt II. Romanosz 
császár, Niképhorosz nem 
késlekedett, sereggel vonult 
be Konstantinápolyba, majd 
elvette feleségül Theophanót, 
Romanosz özvegyét. Nem 
sokkal ezután a bátor hadve-
zért II. Niképhorosz Phókasz 
néven császárrá koronáz-
ták. Az elkövetkező években 
a keleti harctereken újabb 
diadalokat arat. Azonban a 
sikernek ára van: az adó-
terhek egyre elviselhetetle-
nebbek lettek. Niképhorosz 
kiváló hadvezér volt, de 

népszerűtlen császár, fele-
sége olyannyira utálta, hogy 
szeretőjével, Lóannésszel 
titkos tervet eszelt ki. A terv 
969. december 10-én vált 
valóssággá, amikor is háló-
szobájában meggyilkolták 
Niképhoroszt. Ezután a sze-
rető I. Lónnaszként elfoglalta 
a trónt…

Hogy kerülhetett Niké-
phorosz bronzfollisa Mezőbe-
rénybe? Nem lehet pontosan 
tudni. Talán az utolsó sikeres 
magyar kalandozással hoz-
ható összefüggésbe, hogy 
a veret vidékünkre vetődött. 
968-ban háromszáz magyar 
harcos Thesszalonikiig tör 
be bizánci területre, ahonnan 
egy sikeres ütközet után öt-
száz foglyot hajtanak haza. 
Nem elképzelhetetlen, hogy 
egy berényi harcos is részt 
vett ebben a portyában, így 
juthatott görög tárgyakhoz, 
így ehhez a II. Niképhorosz 
Phókasz follishoz is.

Nagy Dániel régész

Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum művé-
szettörténésze a festőóriás 
históriáját ötven fejezetre 
bontva járta körül munkatár-
saival. Ebből szemezgetünk.

A Lang György asztalos mű-
helyében töltött évek sok szen-
vedést, feledhetetlen kínlódást 
és folytonos megaláztatást je-
lentettek a gyermek Munkácsy 
számára. A sokszor embertele-
nül kemény munkát, a verése-
ket, az elégtelen életkörülmé-
nyeket és a sovány táplálékot 
a festő felnőtt korára sem felej-
tette el. Érzékletesen írt róla ön-
életrajzában, az Emlékeimben.

Az ébresztő öt órakor volt, 
amikor is a mester úr szolgálója 
elkiáltotta magát a fiúk szállásá-
nak ajtajában: „Chlapci horka! 
Fiúk, felkelni!” Ha az éjszakát – hirtelen teljesítendő megrendelés miatt – koporsókészí-
téssel töltötték, Ancsa akkor is ébresztette őket. Álmosan keltek fel a deszkaágyra tett 
szalmazsákról, ahol kettesével pihenték ki a nehéz munkanapok fáradalmát. 

A fiút hol a temető kerítésének festésére rendelték, télen, fagyoskodva, hol az Élővíz-
csatornán átívelő híd festésére, a legnagyobb nyári melegben. Festékkel a kezében, a 
hídhoz igyekeztében történt, hogy meglátta az „imádott szépséget”, Bartóki Ilonkát a ne-
velőnőjével. Örömmel sietett elé, hogy illőn üdvözölje, de a kisasszony rá sem hederített, 
gőgösen elvonult, pillantására sem méltatva a fiút. Pedig ha tudta volna, milyen fényes jövő 
előtt állt az a fedetlen karral és combbal, mezítláb, festékes pamaccsal, ócska kötényben 
előtte álló tizenkét éves fiú…

Munkácsy 1858 novemberétől két évet töltött Aradon Albrecht Ferdinánd asztalosmű-
helyében segédként, ám megbetegedett, emiatt 1861 januárjának elején kénytelen volt 
visszautazni nagybátyja új otthonába, immár Gyulára. Lábadozása után, 1861 januárjában 
kezdett rajzolással foglalkozni, először csupán unaloműzés gyanánt. Reök István szerény 
metszetgyűjteményének darabjait vette sorra. Az Emlékeimben így írt a szárnypróbálgatá-
sokról: „Pontosan emlékszem erre az estére. Minden perc az eszemben van még, ahogy 
előrehaladtam a rajzolással. Milyen türelmetlenül vázoltam fel először a körvonalakat, az-
tán milyen boldogan kezdtem el, hogy a szakállat, a bajuszt és a szemet megrajzoljam… 
Lassankint kialakult a rajz és a papiroson megjelent Széchenyi feje, valóban hasonlított az 
eredeti képhez. Hirtelen megszólalt valaki a hátam mögött:

– Te még nem alszol?
A nagybátyám, ki közben hazajött. Féltem, hogy kikapok tőle. Ő csak odanézett a raj-

zomra, látszott rajta, hogy nagyon meg van lepődve és hosszan szemlélte az arcképet, 
amely már majdnem teljesen elkészült. Végre megszólalt örvendezőn: – Nna! Talán még 
festő is lehet belőled!” 
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JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN

2019. március 14, csütörtök 19.00
GRENCSÓ sax 

HOCK bass 
SÁRVÁRI-KOVÁCS dr

feat. TÓTH sax
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépő: 200 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A JAZZ-CSÜTÖRTÖK TÁMOGATÓJA:
 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2019. március 27-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
OIDIPUSZ KIRÁLY – Pier Paolo Pasolini filmje, 1967.

1%

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Liget Vásár
ÁPRILISBAN IS!

A Körösök Völgye Völgye Natúrpark Egyesület 
2019. április 6-án rendezi meg 

a soron következő Ligeti Vásárt, melyre 
várjuk helyi termelők és kézművesek jelentkezését 

a 66/445-855-ös telefonszámon.

A Liget Vásár részletes programjáról hamarosan olvashat 
az egyesület Facebook-oldalán: 

www.facebook.com/korosokvolgye

SZERETET TEL VÁRUNK MINDENKIT.

Töltsük meg a Ligetet közösségi élettel!

hirdetes_merleg_90x150mm_190307.indd   1 2019. 03. 07.   12:10:01

MESÉLŐ MÚZEUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a március 15-ei nemzeti ünnep miatt 

könyvtárunk nyitvatartása az alábbiak szerint módosul: 
március 15-én (pénteken): zárva,

március 16-án (szombaton): zárva.
Nyitás: március 18-án, hétfőn 14 órakor.

PROGRAMOK

A "Múltad hordozza a jövőd" helytörténeti sorozat első előadása 2019. március 
21-én, csütörtökön 17 órától kezdődik a Jaminai Fiókkönyvtárban.
Kuti Sándor és Ludány Béla előadásának címe: A Téglagyár emlékei.

Rajzpályázat: Rajzold le, hogy mi jut eszedbe a pásztoréletről, és alkotásoddal 
nyerj osztálykirándulást vagy különféle rajzeszközöket. Várjuk békéscsabai 
nagycsoportos óvodások, alsós és felsős általános iskolások pályaműveit a Békés 
Megyei Könyvtárban. Technika: ceruza, színes ceruza, filctoll, festék, zsírkréta. 
A rajzokat A/2-es, A/3-as vagy A/4-es méretben, borítékban kérjük leadni 
(feltüntetve a gyermek nevét, életkorát, az intézmény nevét és az alkotás címét).

Beküldési határidő: 2019. május 13., (hétfő) 16 óra
Ünnepélyes díjátadó: 2019. május 17., (péntek) 18 óra

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 vagy a konyvtar.bmk.hu címen.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Hídfestés Csabán és az első ceruzavonások
Egy bizánci érem története
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KIÁLLÍTÁS

A „Csak tiszta forrásból…” című, a Kárpát-medencében élő és alkotó 
magyar fotósok számára kiírt pályázat zsűrizett alkotásaiból összeállított 
kiállítás tekinthető meg április 12-éig a közösségi ház nagytermében 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján hétvégén is.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

Március 18., hétfő 14.30 óra – Építészeti korok és műemlékek 
Magyarországon címmel tart vetítéssel egybekötött előadást Gubis Katalin 

nyugalmazott  tanárnő.

Március 25., hétfő 14.30 óra – Komlósi Kálmánné vetítéssel egybekötött 
útiélmény-beszámolója: Túrák a Néra-szurdokban, Erdélyben.

Március 30., szombat 9–16 óra – Archaikus fotós hétvége a Márvány 
Fotóműhely szervezésében. Témakör a cianotípia képek készítése.

Vezeti Nagy István szentesi fotóművész. 

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.

ANGOL SZAKKÖR OVISOKNAK

Hétfőnként 16.30 (kezdő csoport) és 17.00 órai (haladó csoport) kezdettel. 
A játékos foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi, a Lencsési Általános 

Iskola tanára vezeti. Részvételi díj 3000 Ft/hó. 

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

"Nyolcvanasok" tárlata "Jó úton halad a pálinkafőzés"
Három kortárs művész a Csabagyöngyében Rekordszámú nevezés volt az idei pálinkaversenyen

Az idén nyolcvanesz-
tendős E. Szabó Zoltán 
festőművész, valamint 
Esztergály Keve fotós és 
Szunyogh Ferenc grafi-
kus munkáiból nyílt ki-
állítás a közelmúltban a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban. Az egykori 
évfolyamtársak  "Nyolcva-
nasok" című  közös tárlata 
március 28-áig látható.

E. Szabó Zoltán festőművész 
1961-ben Szegeden, a tanár-
képző főiskolán együtt vég-
zett két művésztársával, és 
azóta is tartják a kapcsolatot.  
Szarvas Péter köszöntőjé-
ben arról beszélt: a művész-
világban a 80 éves kor nem 
rendkívüli, hiszen több olyan 
nemzetközi és magyar mű-
vészt ismerünk, aki ebben 
az életszakaszukban még 
aktív. A polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a most 
kiállító három művészbarát is 
még sokáig folytatja az alko-
tómunkát.

A kiállítást megnyitó 
Niedzielsky Katalin felhívta 
a figyelmet arra: ahogyan 
múlik az idő, egyre inkább 
rájövünk, hogy az ünnepe-
ket meg kell tartani, meg 
kell becsülni, mert ezek ösz-
szehozzák az embereket, a 
közösségeket. Minden kiállí-
tást, bemutatkozást és talál-
kozást ünnepnek nevezett, 
hozzáfűzve, hogy a nyolc-
vanadik év betöltése kifeje-
zetten tekintélyt és tiszteletet 
parancsoló, szinte zavarba 

ejtő évforduló, amely jó alka-
lom a számvetésre is. Ilyen-
kor már gazdag életmű áll 
a művészek mögött, lehet 
mérleget vonni és kitekinte-
ni – jegyezte meg.  A kiállítók 
a műveiket úgy válogatták 
össze erre a tárlatra, hogy 
a múltról elmerengjenek, a 
természet szépségeiről me-
séljenek, a szülőföldjükről, a 
korral egyre növekvő ragasz-
kodással valljanak – mondta 
Niedzielsky Katalin.

Kovács Andrea

Több mint kétszáz pálinkát 
és párlatot neveztek be a 
VIII. Békés Megyei Házi-
pálinka-versenyre. A be-
érkezett pálinkák közül 30 
kapott arany minősítést, ki-
derült melyik 2019 legjobb 
házipálinkája, és hattagú 
zsűri több különdíjat is ki-
osztott. 

A szervezők szerint egyre nő 
a Békés Megyei Házipálin-
ka-versenyre benevezett pá-
linkák mennyisége és egyre 
jobb a minőség is. 

– A 2019-es versenyen a 
pálinkák több mint 50 száza-
léka szerzett minősítést, ez 
pedig azt jelenti, hogy a pár-
latok nem tartalmaztak olyan 
hibát, amely negatívan befo-

lyásolta volna a termék minő-
ségét – mondta  a zsűri elnö-
ke. Fabulya Attila hozzátette: 
a 106 minősített pálinkából 49 
kapott bronz, 29 ezüst és 30 
arany minősítést. Ez az elmúlt 
évekhez képest egy óriási fej-
lődés, és azt mutatja, hogy a 
pálinkafőzés nagyon jó úton 
halad Békés megyében. 

Az okleveles pálinkabíráló 
szerint a jó magyar pálinka 
titka a kiváló minőségű, 100 
százalékban egészséges 
gyümölcs. Fontos az erjesz-
tés és a lepárlás, illetve a 
megfelelő desztilláció is. Egy-
re többen tudnak jó pálinkát 
készíteni a megyében és eb-
ben kimagasló helyen állunk 
Magyarországon – vélte a 
szakértő.

A verseny legjobbjai a kö-
vetkezők lettek: 2019. legjobb 
érlelt pálinkája Mihály László 
almapálinkája; legjobb ágyas 
pálinkája Érsik Péter almapá-
linkája; legjobb törkölypálin-
kája Kocsis Sándor csopaki 
olaszrizling törkölypálinkája; 
különlegessége Bartik Ádám 
naspolyapálinkája; legjobb 
vegyes pálinkája Kovács Pál 
körte-alma pálinkája; legjobb 
vadgyümölcs és egyben leg-
jobb bérfőzetett pálinkája 
Pljesovszki Tibor áfonyapá-
linkája; legjobb párlata Kocsis 
Sándor banánpárlata; 2019. 
legjobb pálinka alapú itala 
Dézsi László vegyes gyü-
mölcsből készített, dió- és 
fűszerágyon érlelt likőrkülön-
legessége lett.

A verseny nagyágyúi: 2019. 
bronzdemizson díjas pálinkája 
Jákob István almapálinkája; 
2019. ezüstdemizson díjas pá-
linkája Kocsis Sándor vilmos-
körte pálinkája; 2019. arany-
demizson díjas pálinkája Érsik 
Péter birs pálinkája. 

A 2019-es év házipálinkája, 
a verseny legjobb magán-
főzött és legjobb nemes-
gyümölcs-pálinkája pedig 
Kocsis Sándor lepoticaszilva-
pálinkája lett.

K. A.

E. Szabó Zoltán, Szarvas Péter, Gnandt János, Niedzielsky 
Katalin, Szunyogh Ferenc és Esztergály Keve a megnyitón Fo
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Március 6-án van hamva-
zószerda, a húsvét előt-
ti nagyböjt első napja. A 
Páduai Szent Antal-szé-
kesegyházban ezen a dél-
előttön ünnepi igeliturgiát 
tartottak a békéscsabai 
diákoknak. 

Hamvazószerda a húsvét 
előtti hetedik hét szerdája, 
amely mozgó ünnep: legko-
rábban február 4-ére, legké-
sőbb március 10-ére esik. 
Ezzel veszi kezdetét a böjti 
időszak, amely emlékezés 
Jézus negyvennapos pusz-
tai böjtölésére és kínszenve-
déseire. Hamvazószerdától 
húsvét vasárnapig a böjti na-
pok száma összesen negy-
ven.

– Ez a húsvét előtti fel-
készülés ideje, amikor a ke-
resztény hívek visszafogott-
sággal, önmegtartóztatással 

készülnek a legnagyobb ün-
nepünkre. Korán felismerte 
minden vallás, hogy a testi 
kívánságainkról, vágyainkról, 
természetes szükséglete-
inkről való lemondás – ami 
ugyan szenvedést okoz az 

embernek – lelki többletet is 
hoz – fogalmazott Harango-
zó Imre tanár, néprajzkutató.

Hozzátette: az igeliturgi-
án nagy jelentősége van a 
hamuval hintésnek. Ennek 
lényege, hogy a pap a mise 

után megszenteli az előző 
évi barka hamuját, amivel ke-
resztet rajzol a hívek homlo-
kára. Ez a bűnbánat jelképe, 
ugyanis a hamu az elmúlás-
ra, a halálra figyelmeztet.

Gyemendi Réka
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Elűzték a telet

Véget ért a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig 
(idén március 6-áig), a nagyböjt kezdetéig tartó farsangi 
időszak. A farsang csúcspontja több helyen a karnevál, 
amit a hagyományok szerint „a farsang farkán”, a far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három 
napon tartanak. Bár nálunk nem volt nagy karnevál, itt 
is különleges módon űzték el a telet az utolsó farsangi 
hétvégén. 

A hagyományostól kissé eltérő, de a népszokásokhoz mégis 
ragaszkodó, téltemető menetet szervezett az Evezőlapátosok 
Baráti Társasága Békéscsabán. A szervezet ötödik alkalom-
mal hívta életre a kezdeményezést, és ezúttal tíz hajóval in-
dultak a tél elkergetésére az Élővíz-csatornán a Csabagyön-
gye Kulturális Központ stégjéig. Azok, akik nem szerettek 
volna vízre szállni, a parton követték végig a menetet és síp-
pal, dobbal, csörgőkkel, jelmezekkel üzentek hadat a hideg 
időnek. Szatmáriné Priskin Anita, a baráti társaság vezetője 
elmondta, fontosnak tartják a hagyományőrzést, de a víz sze-
retete is hajtotta őket, hiszen hiányolták már az evezést. 

A Csabagyöngyénél az érdeklődők szalagokra írhatták fel 
azokat a rossz dolgokat, történéseket, amelyektől szeretné-
nek megszabadulni idén. Miután a szalagokat felkötötték a 
kiszebábura, a tél jelképét vízre bocsátották, hogy ott aztán 
máglyán elégessék.

V. D.

 

 

 
 

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. 

„A szilvánaknak ott a helye a konyhában, pálinkaként is.”

www.gyulaipalinkafesztival.hu

Szilva
a konyhában

Látványfőzés és előadás 

Prohászka Bélával,
|A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke| 

Balogh Lászlóval
|Cukrászmester, Kézműves Cukrászda - Cadeau Bonbon Manufaktúra tulajdonosa|

és Fabulya Attilával
|Okleveles pálinkabíráló, sommelier|

Helyszín: 
Gyulai Almásy-kastéy Látogatóközpont, Télikert 

Időpont: 
2019. április 13. 
   szombat 13.30 óra

A belépőjegy 3.990 Ft
  Részvételi szándékát kérjük jelezze 
  az info@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.

2019

Az előző évi barka hamujával keresztet rajzolnak a diákok homlokára – ez a bűnbánat 
jelképe, a hamu ugyanis az elmúlásra figyelmeztet

Elkezdődött a nagyböjt időszaka
Hamvazkodás a Páduai Szent Antal-székesegyházban

Beöltöztek az ovisok

Békéscsaba iskoláiban, óvodáiban is véget értek a farsangi 
mulatságok. A Szigligeti utcai oviban idén a legtöbben herceg-
nőnek, pókembernek, rendőrnek öltöztek, de akadt pillangó, 
Batman és orvos is. Ebben az intézményben a gyerekek mulat-
sága pizsamanappal folytatódott és kiszebaba-égetéssel zárult.
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A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület vezetésé-
nek döntése értelmében – 
figyelembe véve a MEVZA 
körüli anomáliákat – a csa-
pat idén nem vett részt a 
Csehországban megrende-
zett Final Fourban.

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület által elnyert 
Közép-európai Liga négyes 
döntőjének rendezési joga 
valamilyen oknál fogva a cseh 
Olomuc csapatához került. 
Mint arról korábban beszá-
moltunk, a BRSE már elkezd-
te a felkészülést a rendez-
vény lebonyolítására, amikor 
a bécsi MEVZA központ 
elnöke, Karl Hanzl, valamint 
a sorozat lebonyolításáért 
felelős Nejc Zemljak utólag 
próbálta módosítani a feltéte-
leket. A csabai egyesület szót 
emelt a jogtalanságnak vélt 
eljárás ellen. Ludvig Zsolt, a 
Magyar Röplabda Szövetség 
főtitkára, valamint a MEVZA 
egyik alelnöke elhatárolódott 
a történtektől, több alkalom-
mal szólította fel levélben a 
központot, hogy tartsák ma-

gukat az eredeti kiírásban 
foglaltakhoz. A csabai klub 
szerint eközben Karl Hanzl és 
Nejc Zemljak újabb kiírt pá-
lyázati felhívás és az érintett 
klubok tudta nélkül odaadta 
a rendezés jogát az Olomouc 
csapatának, annak ellenére, 
hogy mint utóbb kiderült, a 
Békéscsabai Röplabda Sport 
Kft. adott be a nőknél egye-
düliként határidőre érvényes 
pályázatot.

Mivel pár nappal a né-
gyes döntő előtt a csapat-
nak továbbra sem voltak 
megnyugtató információik a 
házigazdáktól, illetve mivel 
számos rendelkezés teljesen 
ellentétes az Európai Röp-
labda Szövetség normáival, 

a BRSE nem utazott el Cseh-
országba.

A csabai klub az előző 
években jelentős energiákat 
mozgatott meg a regionális 
sorozat fejlesztéséért, vala-
mint címvédőként szerettek 
volna nemes küzdelemben, 
méltó körülmények között 
harcba szállni az aranyére-
mért, azonban erre semmi-
nemű garanciát nem láttak, 
ezért döntöttek így. 

A Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület hivatalos 
levélben jelezte a Magyar 
Röplabda Szövetségnek, 
hogy amíg a MEVZA jelen-
legi vezetése regnál, addig a 
klub nem kíván részt venni a 
sorozatban.

Márton Anita címvédőként 
a harmadik helyen zárt ke-
rek 19 méteres dobásával a 
női súlylökők között a glas-
gow-i fedettpályás atlétikai 
Európa-bajnokságon.

A magyar atlétika első világ-
bajnoka, Márton Anita, or-
szágos csúcstartónk sérülés 
miatt fél évet kénytelen volt 
kihagyni, de versenyről ver-
senyre egyre jobb formába 
lendült, idei legjobb ered-
ményét pedig a legjobbkor, 
éppen Glasgow-ban, a finá-
léban lökte. A Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club olimpiai 
bronzérmes atlétája 19,00 
méteres eredménnyel lett 
bronzérmes az Európa-baj-
nokságon. 

Anita a selejtezőben 
18,05 métert dobott, de a 
döntőben már az első alka-
lommal 18,37 méterig lök-
te a súlygolyót. Másodikra 
18,25 méterre, harmadik 
lökésre pedig éppen 19 mé-
terre repült a golyó, majd 
18,68, 18,45 és 18,61-gyes 
eredmények következtek. 
Anita tehát a harmadik soro-

zatban lökte idei legjobbját, 
ami bronzérmet ért. 

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club sportolója már 
előzőleg arról beszélt, hogy 
nagyon szoros lesz a ver-
seny, ami így is történt, az 
első három helyezett között, 
az érmek elosztásáról mind-
össze 12 centiméter döntött. 
Márton Anita, Eperjesi László 
tanítványa ezzel a bronzzal 
harmadik fedettpályás Eb-ér-
mét nyerte. 

– Amiért jöttem, az sike-
rült: szerettem volna 19 méter 

körül lökni és érmet szerezni. 
Így, hogy sérülésből jöttem 
vissza, elégedett vagyok. Ne-
héz volt újrakezdeni psziché-
sen is, de ez az érem nagy 
lökést ad a folytatáshoz – nyi-
latkozta Anita.

A számot meglepetésre a 
bolgár Radoslava Mavrodieva  
nyerte 19,12 méterrel, mind-
össze egy centiméterrel előz- 
ve meg a nagy esélyes Chris- 
tina Schwanitzot, a világ- és 
kétszeres Európa-bajnok né-
met atlétát, aki az ötödik so-
rozatig vezetett. 
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Sportolj együtt olimpikonokkal!
Az iskolákban járt a köz-
elmúltban Fábián László, 
dr. Steinmetz Barnabás, 
Vajda Attila, dr. Gyarmati 
Andrea, Hesz Máté és Zala 
György.

A "Sportolj együtt olim-
pikonokkal!" elnevezésű 
programsorozat keretében 
olimpiai bajnok, világ- és Eu-
rópa-bajnoki érmes sporto-
lók látogattak el Békéscsaba 
több iskolájába, ahol a diákok 
beszélgethettek és együtt is 
mozoghattak a legendákkal. 

Mint arról korábban be-
számoltunk, a HISZEK Ben-
ned Sport Program része-
ként idén első alkalommal 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskolában jártak bajnokok: 
dr. Kovács Antal olimpiai és 
világbajnok judós, valamint 
Gyáni János kétszeres Eb-
bronzérmes judós. A sort Fá-
bián László olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok öttusázó foly-
tatta, aki a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tanulóival 
találkozott, és megismertette 
őket a vívás alaplépéseivel. 

– Örülök az ilyen felké-
réseknek, boldogan tettem 
eleget a meghívásnak, hisz 
kötelezettségemnek érzem 
a gyerekek mozgásra buz-
dítását. Nem feltétlenül lesz 
valakiből élsportoló, viszont a 

sport mindenkinek jellembeli 
tartást, kitartást, elkötelezett-
séget és elszántságot ad – fo-
galmazott Fábián László.

Dr. Steinmetz Barnabás 
kétszeres olimpiai bajnok ví-
zilabdázó a Petőfi Utcai Ál-
talános Iskolában és a BSZC 
Zwack Szakgimnáziumában 
mesélt sikerekben gazdag 
pályafutásáról és sportolt 
együtt a diákokkal. 

A kétszeres olimpiai baj-
nok vízilabdázó – aki ma már 
gyakorló ügyvéd – elmondta: 
fontos, hogy olyan példaké-
peket állítsunk a gyerekek 
elé, akik arra inspirálják őket, 
hogy a tanulás mellett elin-
duljanak a sport vagy akár az 
élsport felé. Hozzátette: a ta-
nulás mellett nem könnyű úgy 
beosztani az időt és energiát, 
hogy minden beleférjen, de 
ha akarjuk, menni fog. Arra is 
buzdította a gyerekeket, hogy 
ha valami nem sikerül, ne ad-
ják fel rögtön, a kitartásnak 
meglesz az eredménye. 

Vajda Attila olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok kenus 
a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában 
és a BSZC Trefort Szakgim-
náziumában beszélt az él-
ményeiről és sportolt együtt 
a diákokkal. A sportoló arra 
is felhívta a fiatalok figyelmét, 
hogy munkával, hittel és biza-

lommal nagyon sok mindent 
el lehet érni az életben, csak 
el kell indulni. 

– Itt a tavasz, a jó idő, lehet 
túrázni, vagy ki lehet próbálni 
új spotokat. Az első lépés a 
bátorságon múlik, hogy meg-
keresünk-e egy egyesületet, 
elindulunk-e, benyitunk-e az 
ajtón. Aztán jöhet a csapatépí-
tés, de a legfontosabb, hogy 
higgyünk magunkban, higy-
gyük el, hogy helyünk van ott 
– mondta Vajda Attila.

Dr. Gyarmati Andrea olimpi-
ai ezüst- és bronzérmes úszó 
és fia, Hesz Máté korosztályos 
világ- és Európa-bajnok vízi-
pólós a Belvárosi iskolában 
nyújtott emlékezetes élménye-
ket az érdeklődőknek, kiemel-
ve a sport, a mozgás számos 
jótékony hatását az egészség 
megőrzésében is. 

A "Sportolj együtt olim-
pikonokkal!" program zárá-
saként, március 8-án Zala 
György világ- és Európa-
bajnok, kétszeres olimpiai 
bronzérmes kenus látogatott 
el a Lencsési iskolába és a 
BSZC Gépészeti Szakgim-
náziumába, hogy kiemel-
je egyebek mellett azt: ha 
gyerekkorban, fiatal korban 
a lételemünkké válik a moz-
gás, az az egész életünkben 
elkísér bennünket és hasz-
nunkra lesz.

Dr. Steinmetz Barnabás vízibda helyett itt pingpongozott Zala György játszott és beszélgetett is a gyerekekkel Gyarmati Andrea és Hesz Máté a Belvárban

Vajda Attila: Munkával, hittel és bizalommal sok mindent el lehet érni az életben

Fábián László a vívás alaplépéseivel is megismertette a Kazinczy iskola diákjait

Botrány a MEVZA körül Márton Anita bronzérmes
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Az alapítvány céljait ösz-
szesen több mint 70 millió 
forinttal támogatták cégek, 

civil szervezetek, magánsze-
mélyek és önkormányzatok. 
Dr. Rákóczi Attila, a Békés 

Megyei Kormányhivatal fő-
igazgatója úgy fogalmazott: a 
mentő ügye példa arra, hogy 
ha egy közösség tenni akar 
valamiért, akkor azt hosszas 
idő és befektetett energia 
árán el is fogja érni. 

Négyoldalú együttműkö-
dési megállapodást írtak alá 
annak érdekében, hogy a 
jármű márciusban elkezdhes-
se munkáját. Eszerint a Bé-
kés Megyei Központi Kórház 
biztosítja a szakorvost és az 
asszisztenst, valamint a ga-
rázst a járműnek. Dr. Becsei 
László, a kórház főigazgatója 
kiemelte: a mentőnek köszön-
hetően még magasabb szint-
re emelkedik a koraszülöttek 
ellátása a megyében. Dr. 
Csató Gábor, az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója 
elmondta, hogy szolgálatuk 
végzi a mentő irányítását.

Az eseményen szimbo-
likusan adták át a mentő 

kulcsát és ezzel az üzemel-
tetését a Szegedi Újszülött 
Életmentő Szolgálat Alapít-
ványnak, amely 27 éve folytat 
koraszülöttmentést Bács-Kis-
kun, Csongrád és Békés me-
gyében. 

– Ebben az autóban min-
den benne van, ami a kor-
szerű mentéshez szükséges. 
Miután a kollégák szakmai 
tudása megvan, és most már 
a legkorszerűbb eszközökkel 
rendelkeznek, kiváló szinten 
tudják majd ellátni a koraszü-
lötteket – emelte ki prof. dr. 
Pintér Sándor, az alapítvány 
kuratóriumi elnöke.

A 2017 szeptemberében 
beszerzett mentőt mára 
teljesen átalakították és 
felszerelték, a speciális in-
kubátor mellett számos a 
koraszülöttek és újszülöttek 
ellátására kifejlesztett esz-
közzel is. Dr. Abdulrahman 
Abdulrab Mohamed, a Vihar-

sarki Korszülöttmentő Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke 
szerint egy álom vált való-
sággá azzal, hogy két és fél 
év után szolgálatba állhat a 
koraszülöttmentő autó Békés 
megyében.

– Alapítványunk vállalta 
a mentőautó működtetésé-
nek anyagi finanszírozását. 

Most kezdődik tehát igazán 
a munka, ezért kérem a Bé-
kés megyei lakosságot, hogy 
továbbra is támogassák ezt 
a mentőautót, mert ez közös 
kincsünk, és csak együtt tud-
juk működtetni – emelte ki dr. 
Abdulrahman Abdulrab Mo-
hamed.

Zámbori Eszter
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  9.10 Sztárportré
  9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés
 közvetítése élőben
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör:
 PVSK–Békés
 kosárlabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Aggódunk érted 11.
22.10 Utánpótláslesen
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Púder
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.05 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Generációnk
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Atlantisz gyermekei
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör:
 PVSK–Békés
 kosárlabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.05 Púder
18.30 Mit ér a tér
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Horgászvízeink
 Békésben
22.30 Utánpótláslesen
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Zöld7
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.05 Púder
18.25 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Kezdőkör:
 Békéscsaba–Vasas
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.40 Generációnk
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Szempont
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
21.00 Kezdőkör:   
 Békéscsaba–DVSC II.
 vízilabda-mérkőzés
22.00 Forgószínpad
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Szempont
  7.00 Híradó
  7.20 Szempont
  7.40 Utánpótláslesen
  8.10 Kezdőkör
  8.40 Zöld7
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör:
 BRSE–Haladás
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Kezdőkör:
 Békéscsaba–Vasas
 labdarúgó-mérkőzés
22.10 Zöld7
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Szempont
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Szempont
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: 
 Békéscsaba–DVSC II. 
 vízilabda-mérkőzés
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.05 Aktuális
17.30 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 ARTista Café
22.20 Púder
22.30 Zöld7
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.50 Üzleti Negyed
11.20 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Csabai Forgatag
18.00 Hírek
18.05 Púder
18.30 Mit ér a tér
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Békéscsaba 300
 emlékkoncert
22.40 Púder
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Épí-Tech
24.00 Képújság
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Valóra vált egy álom: szolgálatba állt a megyei koraszülöttmentő autó
Márciusban szolgálatba állt a Békés megyei 
koraszülöttmentő autó. A Viharsarki Korszülöttmentő 
Alapítvány 2017 szeptemberében vásárolta meg a men-
tőautót. A szervezet mára az életmentő felszereléseket 
is beszerezte, a közelmúltban pedig négyoldalú együtt-
működést írtak alá annak érdekében, hogy a jármű el-
kezdhesse működését.

Négyoldalú együttműködést írtak alá

Várják a támogatásokat az autó működtetéséhez is
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A Liszt Ferenc Zeneakadémia 2017-ben 
pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy 
megújítsák a zenei nevelést. „A tanulók ké-
pesség-kibontakoztatásának elősegítése a 
köznevelési intézményekben” című projekt 
részeként a közelmúltban szakmai progra-
mot szerveztek a Békés Megyei Könyvtár-
ban a Békés és Csongrád megyei óvodape-
dagógusok számára.

A szakmai napon a részt vevő pedagógu-
sok az óvodai zenei nevelés gyakorlatát átér-
tékelő és gazdagító módszerrel ismerkedhettek meg. A rendezvényen a Kölcsey Utcai és Ligeti 
Sori Óvoda bemutatta a Pilot program eredményeit, melyek a zenei nevelés során alkalmazható 
új tanulási formák kidolgozására irányultak. A hároméves programban Békéscsabán, a Kölcsey 
Utcai Óvoda a Százszorszép Művészeti Bázis Óvoda társintézményeként vett részt.

– A projekt célja, hogy Kodály Zoltán és Forrai Katalin ének-zenei módszertanának tradi-
cionális értékeire alapozva beemeljük az élményteli ének, énekes játék, a zenehallgatás és a 
gyermektánc módszertanát, és ezt úgy tegyük, hogy a művészetek komplexitásának tartalmát 
is belekapcsoljuk – hangsúlyozta Pribelszki Péterné, a Kölcsey óvoda intézményvezetője.  

Dr. Gordánné Oláh Márta, a projekt szakmai koordinátora kiemelte, Kodály Zoltán szerint 
nagyon fontos az óvodáskori zenei nevelés, mert ha ezt elmulasztjuk, később már nem lehet 
pótolni.

15SzínesCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Vidovenyecz Pálné (95)Benedek Imréné (90) Kolarovszki János (90)

SZÉPKORÚAK

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.

Békéscsabán, a Kazinczyn I. emeleti bútorozott lakás 
hosszú távra kiadó. Tel.: 30/863-8987.

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.

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

A P R Ó H I R D E T É S

A ház az első képen még az eredeti helyén, a másodikon már a Szent István téren
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15.00–17.00-ig
•Szakmai feladatok bemutatói
•Kiállítások
•Művészeti előadások

17.00–tól
•Élő zene
•Teaház
•Tánc

Gyere te is az IPARTY-ra!
2019. 03. 21. 15:00
BSZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
Alkotóház

Megújuló ének-zenei nevelés Egy skanzen az álmuk
A turizmust is fellendítenék a hagyományőrzők

Amellett, hogy nagy sze-
repet vállalt a Békéscsa-
ba újratelepítésének há-
romszázadik évfordulója 
alkalmából megrendezett 
emlékév kapcsán, a Bé-
késcsabai Hagyományőr-
ző Kulturális Kör tavaly új, 
központi helyet elfoglaló 
látványossággal rukkolt 
elő. A közeljövőben ennél 
is nagyobb attrakciót ho-
nosítanának meg a békési 
megyeszékhelyen – töb-
bek közt erről beszélget-
tünk az egyesület elnöké-
vel, Mácsai Sándorral.

A podsztyenás ház már nyolc 
hónapja áll Békéscsaba főte-
rén azzal a céllal, hogy köze-
lebb hozza a hagyományokat 
a helyiekhez és a Viharsarok 
szívébe látogatókhoz. A Bé-
késcsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör vezetője úgy 
fogalmazott, hogy a látvá-
nyosság beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. 

– Adta magát a lehető-
ség, hogy a nagyközön-
ségnek is bemutassuk a 
népi, építészeti kultúra 
hagyományait. Közel száz 
140–150 éves ház áll még 
Békéscsabán, amelyen a 
főtéren álló épülethez ha-
sonló, jellegzetes elemek 
találhatóak meg. Úgy gon-
doltuk, hogy ezeket érde-
mes megmenteni és to-
vábbra is az a célunk, hogy 
minél több ilyen hagyatékot 
térképezzünk fel, őrizzünk 
meg – fogalmazott Mácsai 
Sándor. 

Az elnök azt is kiemel-
te, hogy erre alapozva 
céljuk egy olyan skanzen 
létrehozása, melyben ezt 
az örökséget mutatják be. 
Az elképzelések szerint 
első körben legfeljebb tíz, 
a főtérihez hasonló házat 
húznának fel, melyek kem-
pingszerűen beköltözhetők 
lennének. A hagyományőr-
ző kör két pályázaton nyert 

forrást a skanzen tervezte-
tésére, utóbbi még idén el-
kezdődik. 

Mácsai Sándor felidéz-
te, hogy a főtéri ház – mely 
március 30-áig áll a város-
központban – felállítása óta 
folyamatosan zajlottak ha-
gyományőrző programok, 
kiállításmegnyitók, gyer-
mekfoglalkozások. Leg-
közelebb például március 
15-ére szerveznek progra-
mot, amelyre gyermekeket 
várnak: Baji Miklós Zoltán 
és a Csodaműhely tart fog-
lalkozásokat. 

A tavalyi, tízalkalmas 
Harruckern-emléktúra – 
mely a Molnár-háztól a Me-
seházon, a Szlovák Kultúra 
Házán át a főtérig veze-
tett – idén is folytatódik. A 
programokat igyekeznek az 
ünnepnapokhoz igazítani, 
és az igéretek szerint olyan 
élményt nyújtani, melynek 
minden eleme mozgalmas.

Varga Diána
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Az 1848. március 15-ei pes-
ti forradalmi eseményekről 
Csaba lakossága a gyorsan 
terjedő hírekből értesült. 
Hamarosan megérkezett a 
forradalom két lapja Pest-
ről – a Március tizenötödike 
és a Táncsics Mihály alapí-
totta Munkások Újsága kö-
zölt hiteles híreket.

Március 20-án este a köz-
ségháza Kossuth- és Bat-
thyány-arcképpel díszített 
tanácstermében Kiss Péter 
főszolgabíró tartott ülést, is-
mertette és értelmezte a pesti 
forradalom programját, a 12 
pontot. 

Május 29-én a mezővárosi 
rangú Csaba új elöljáró-vá-
lasztásán Nagy Antalt sza-
vazták meg bírónak. A főjegy-
ző Eördögh Frigyest Csaba 
első „népképviselőjévé” vá-
lasztották az országgyűlésbe.

1848. június 13-án Nagy 
Antal bíró megbízatása meg-
szűnt, a forradalmi kormány 
rendezett tanácsú várossá 
tette Csabát, ahol a népgyű-
lés töltötte be a vezető pozí-
ciókat. Bírói székhez jutott 
Urszinyi Andor csabai ügy-
véd, birtokos. 

Az első nemzetközi moz-
gósításkor, júniusban 1700 
férfit írtak össze, majd 558 
csabai elindult vasvillával 
és kiegyenesített kaszával 
a makói gyülekező táborba. 

Július 3-án Csabáról ha-
rangzúgás közben indult el 
2000 megyebeli nemzetőr. 
Omaszta Lajos és Uhrinyi 
András vezették nagybecs-
kereki táborhelyre a nemzet-
őröket. A csapattal mentek: 
Brószmann Dániel lelkész, 
Wilim János, Csorba Mihály 
és Novák Dániel tanítók. A 
második 2000 fős nemzetőr-
csapat Vidovszky János és 
Szucsu Mózes kapitányokkal 
indult, velük tartott Haan La-
jos tábori lelkész is a korábbi 
táborhelyre, ahonnan három 
hét múlva, bevetés nélkül 
tértek vissza. A haza szol-
gálatára Csaba 24 ezer lé-
lekszámú népe önként gyűj-
tött összesen 2469 forintot. 
Ezen túlmenően: sok mázsa 
búzát, árpát, zabot, kölest, 
kukoricát, továbbá arany- és 
ezüstkészleteket, ékszereket 
adtak össze. 

A forradalom és szabad-
ságharc dicső eseményei 
Csabától távol zajlottak. 
Később azonban kiderült, 
hogy a Galíciában állomáso-
zó Lenkey huszárszázados 
csapata, a forradalom hírére, 
kalandos szökéssel Bácska 
felé vonult és 1848. augusz-
tus 3-án Csabára érkezett. Itt 
Lenkeyvel és helyettesével, 
Fiath Pompeius hadnaggyal 
egy éjszakára Koricsánszky 
Lajos jegyző nagytemplom 
melletti házában szálltak 
meg, majd továbbvonultak 
az alvidéki csatatérre. 

Az 1849. június 13-án, 
Csaba elöljáróinak lemondá-
sa folytán ismét tisztújítást 
tartottak. A főbíró Urszinyi 
Andor ügyvéd lett, a nép-
gyűlés pedig közfelkiáltással 
a csabai születésű Szinovicz 
Lajost választotta Csaba 
rendezett tanácsú város első 
polgármesterének. Az elöljá-
róság, teljesítve kötelezett-
ségét, 203 fős szabadcsa-
patot állított ki és indított el 
Arad felé. Közöttük volt tiszt-
ként Omaszta Gusztáv és 
Szilárd, valamint ifj. Szemián 
Sámuel. 

A szabadságharc buká-
sa után 68 szabadcsapatost 
büntetésül újoncként beso-
roztak a császári seregbe. 
Csabát pedig mezővárossá 
minősítették vissza.

Gécs Béla

Március 15-én az 1848/49-
es magyar forradalomra és 
szabadságharcra emléke-
zünk, ezt a korszakot idézi 
fel Huszka Jenő–Szilágyi 
László Mária főhadnagy 
című operettje. Négy szín-
ház koprodukcióját először 
a békéscsabai közönség 
láthatja a Jókai Színház 140 
éves épületében.  

Nemzeti ünnepünkön ország-
szerte rendezvényeket tarta-
nak, Békéscsabán március 
15-én, pénteken 10 órakor 
a Városháza előtt kezdődik 
a megemlékezés. A Mária 
főhadnagy ünnepi előadása 
egy nappal korában, csütör-
tökön lesz, de már szerdán is 
játsszák az operettet, mindkét 
előadás 19 órakor kezdődik. 
Március 16-án két előadás 
megy, 15 és 19 órakor. A da-
rab érdekessége, hogy a hí-
res operett főhősét valóságos 
személyről mintázta meg a 
szerzőpáros, Lebstück Má-
riáról, aki nagy bátorsággal 
küzdött a szabadságharcban.  

Mivel az operett négy te-
átrum – a Békéscsabai Jó-
kai Színház, a Budapesti 
Operett-, a Magyar Zenés 
és a Veszprémi Petőfi Szín-
ház – koprodukciójában kerül 
színpadra a forradalom és 
szabadságharc 170. évfordu-
lójára, a Mária főhadnagy a 

csabai premier után 
továbbutazik Vesz-
prémbe, majd Buda-
pestre.

– A bemutató 
nemcsak azért fon-
tos, mert a témája a 
szabadságharchoz 
kapcsolódik, benne 
van erősen a nem-
zeti érzés, nagyon 
érdekes, fordulatok-
ban gazdag történe-
tet mesél el, hanem 
azért is, mert csodá-
latos a zenéje, Husz-
ka Jenő művészete 
nagyszerű tánccal 
párosul, igazán szép 
színdarab. Nagysze-
rű primadonnákat és bon-
vivánokat láthat a közönség, 
többek között Lévai Enikőt, 
Bori Rékát, Domoszlai Sán-
dort, Kalocsai Zsuzsát. Szőke 
Pál és Tomanek Gábor lép fel 
a hazai társulatból – mondta 
Seregi Zoltán rendező.

A márciusi ünnepekhez 
még egy évforduló társul: a 
Békéscsabai Jókai Színház 
épülete 140 éves, a megnyi-
tóját 1879. március 8-án tar-
tották az akkori Vigardában. 
Erre az alkalomra ünnep-
séget rendeztek március 
8-án délelőtt a színház előtt. 
Beszédet mondott Sere-
gi Zoltán igazgató, Bartus 
Gyula Jászai Mari-díjas szín-

művész verset adott elő, köz-
reműködtek a Színitanház 
hallgatói. A megemlékezé-
sen kapták meg jutalmukat a 
színháztörténeti vetélkedőn 
legeredményesebben sze-
replő megfejtők. 

Seregi Zoltán igazgató 
úgy fogalmazott, hogy a 140 
év bár nem kerek évforduló, 
tiszteletadásra kötelez, és 
reményét fejezte ki, hogy a 
150. születésnapra megújul a 
régi épület, amelyre nagyon 
büszke az egész társulat. A 
direktor azt is elárulta, hogy 
ősszel is ünnepre készülnek, 
akkor a 65 éves állandó tár-
sulatot köszöntik majd.  
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BÉKÉSCSABA ANNOBÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Csaba az 1848. évi forradalom és szabadságharc korábanMegemlékezés a színház 140 éves épületéről
Operettel köszöntik az évfordulót

A Lenkey huszárszázad 
útja Csabán át a harctérre


