
Hanó Miklós kiemelte, hogy 
a „Békéscsaba leromlott vá-
rosi területeinek rehabilitáci-
ója” projekt egyebek mellett 
az életkörülmények javítását 
tűzte ki célul. A program ke-
retében az érintett városré-
szek lakófunkcióit erősítik, 
illetve a meglévőket bővítik, 
fejlesztik szociális, közösségi 
és közterületi funkciók kiala-
kításával. 

– A szociális város-rehabi-
litáció keretében új játszótér 
létesült a Lenkey–Pulszky 
utca sarkán, ahol négy ját-

szótéri elemet és négy fit-
neszeszközt helyeztünk ki. 
A program keretében meg-
történt Jaminában a Veres 
Péter–Monda–Zsigmond 
–Tavasz utca által határolt 
park teljes körű rehabilitáci-
ója is, az ott lévő játszótérre 
szintén játszóeszközöket, 
fitneszeszközöket telepítet-
tünk, járdát építettünk és ke-
rékpártárolókat helyeztünk ki 
a buszváró mellé – mondta el 
Hanó Miklós.

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Ismét varázsoltak a Bábos Drámaíró Verseny résztvevői 

Szociális város-rehabilitáció
A több mint 800 milliós beruházás hozzájárul az életminőség javításához

A Franklin utcai szociális bérlakásokat több ütemben újítják fel, az első 14 lakásba már visszaköltözhettek a lakók

Such Tamara, Szarvas Péter és Bátori Zsuzsanna

A Lenkey–Pulszky utca sarkán új játszótér készült

A legjobb előadás és a legjobb rendező díját ezúttal Turbuly Lilla Az oroszlánok nem 
fáznak című darabja kapja Bereczki Csilla rendezésében

A nők jobban fáznak? Már-
cius 21-es és 24-e között 
ezzel a kérdéssel foglal-
koztak leginkább a VI. 
Bábos Drámaíró Verseny 
résztvevői. Csütörtök este 
ugyanis ezt a témát húzták 
ki a kalapból a Békés Me-
gyei Hírlap aznapi cikkei 
közül. 

A megnyitón Fekete Péter, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának kultúráért felelős 
államtitkára, valamint Nagy 
Ferenc alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
az elmúlt 5 év versenydarab-
jaiból és dalaiból szerkesztett 
műsorral (Mesélnek a koffer-
tigrisek címmel) idézte meg a 
Napsugár társulata a bábos 
drámaírók hangulatát. 

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház és idén a veszp-
rémi Kabóca Bábszínház 
társrendezésében szerve-
zett megmérettetésen 2019-

ben a három író: Turbuly 
Lilla, Adamik Zsolt és Dániel 
András dolgozta fel a témát. 
Ezt követően Bereczki Csil-
la, Halasi Dániel és Perényi 
Balázs rendezők álltak neki 
a munkának, hogy a három 
csapattal, melynek tagjai a 
két szervezőn kívül (Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház, Kabóca Bábszínház) a 
Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem hallgatóiból ver-
buválódtak, feldolgozzák 
az írásokat és előadássá 
formálják azokat. Vasárnap 
délután 12 óra írás és 46 
próbaóra után három fan-
tasztikus előadást láthatott 
a Sík Ferenc Kamaratermet 
megtöltő közönség. 

A szakmai zsűri – Gabnai 
Katalin, Zalán Tibor, Jászay 
Tamás, Szűcs István, Rumi 
László, Kiszely Ágnes –, 
valamint a publikum döntött 
az eredményekről. Eszerint 
a legjobb szövegajánlat: 

Adamik Zsolt A Búhordó új 
bánata. Legjobb rendező: 
Bereczki Csilla (Turbuly Lil-
la Az oroszlánok nem fáz-
nak?). Legjobb színész: 
Balázs Csongor (Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház) 
a Madárdal-árus szerepé-
ért, Adamik Zsolt A Búhordó 
bánata című bábjátékában.  
Legjobb színésznő: Szí-
vós Réka (veszprémi Kabó-
ca Bábszínház) a Búhordó 
szerepéért, Adamik Zsolt A 
Búhordó bánata című bábjá-
tékában. Legizgalmasabb 
karakter: Biró Gyula (Bé-
késcsabai Napsugár Báb-
színház) Huba szerepéért, 
Turbuly Lilla Az oroszlánok 
nem fáznak? című bábjáté-
kában. Legjobb előadás: 
Turbuly Lilla Az oroszlánok 
nem fáznak, rendező: Be-
reczki Csilla. Közönségdíj: 
Adamik Zsolt A Búhordó új 
bánata, rendező: Perényi 
Balázs.

Báli adomány
Az idősek ellátását támogatják 

Az idősek ellátásával fog-
lalkozó intézmények kap-
ták meg az idei városi jóté-
konysági bál bevételét. A 
rendezvényen összegyűlt 
2,4 millió forintot 50-50 
százalékban osztották el 
a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Köz-
pont és az Életfa Idősek 
Otthona között.

Békéscsaba önkormány-
zata idén januárban is 
megrendezte a már ha-
gyománynak számító jó-
tékonysági bált, amelynek 
a Jókai színház Vigadója 
adott otthont. A város a bál 
bevételét ebben az évben 
az idősellátás feltételeinek 
javítására fordítja. Szarvas 
Péter polgármester elmond-
ta: a jótékonysági bál most 
rekordbevétellel zárult, ami 
azt bizonyítja, hogy egyre 
több az olyan csabai, aki 
szívesen adakozik a jó cél 
érdekében.

A jótékonysági bálból be-
folyt bevétel egyik felét a 
Békéscsabai Életfa Idősek 
Otthona kapta meg. A tá-
mogatásból  a nyári hőséget 
szeretnék elviselhetőbbé 
tenni az intézményben élő 
több mint százhúsz lakó szá-
mára: a közösségi helyisé-
get légkondicionálják majd. 
Such Tamara, az intézmény 
vezetője megjegyezte, idős 
korban fokozottan oda kell 
figyelni a szervezet hőház-
tartására.

A Kossuth Utcai Idősek 
Klubját a közelmúltban újítot-
ták fel és az épület területe is 
megnőtt. Az intézmény veze-
tése a bál bevételéből új bú-
torokat, modern berendezési 
tárgyakat és technikai eszkö-
zöket vásárol majd az idősek 
ellátásának javítására – tájé-
koztatott Bátori Zsuzsanna, 
a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Központ 
intézményvezetője.

Kovács Andrea

Békéscsaba a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében szociális város-rehabilitációra 807,9 mil-
lió forint összegű támogatásban részesült. A projekt hét kivitelezési elemből tevődik össze, és az érintett területe-
ken hozzájárul az életminőség javításához – fogalmazott Hanó Miklós alpolgármester, hozzátéve, hogy a fejleszté-
sek elindultak, sőt, van olyan programelem, amely már el is készült.
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FOGA DÓN A P OK
A VÁ ROSH Á Z Á N

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Kiss Tibor 
alpolgármesterek, valamint dr. Bacsa Vendel jegyző és 
dr. Kiss Gyula aljegyző fogadónapjára időpontot egyeztet-
ni az 523-800-as telefonszámon lehet. Hanó Miklós alpol-
gármester érkezési sorrendben fogadja az érdeklődőket 
a városházán a fogadónapon.

2019. március 29. Szarvas Péter polgármester

2019. április 5.  Dr. Bacsa Vendel jegyző

2019. április 12.  Hanó Miklós alpolgármester

2019. április 26.  Dr. Kiss Gyula aljegyző

2019. május 3.  Nagy Ferenc alpolgármester

2019. május 10.  Kiss Tibor alpolgármester

2019. május 17.  Dr. Bacsa Vendel jegyző

2019. május 24.  Szarvas Péter polgármester

2019. május 31.  Hanó Miklós alpolgármester

2019. június 7.  Dr. Kiss Gyula aljegyző

2019. június 14.  Kiss Tibor alpolgármester

Okos zebra 
Villogó prizmák segítenek Korszerűbb lesz az új hely

A Generali a Biztonságért Alapítvány pályázata útján le-
hetőség nyílt egy úgynevezett okos zebra kialakítására 
Békéscsabán, az Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy 
utca kereszteződésénél.

A pályázat elsődleges célja a közlekedésbiztonság, azon be-
lül pedig a gyalogosok védelme volt. Öt évvel ezelőtt ennél a 
kereszteződésnél már telepítettek egy csúszásgátló útburko-
latot. Ebben az évben a láthatóság kapta a főszerepet: a gya-
logátkelőhelyen villogó lámpák segítik a közlekedőket, hogy 
könnyebben észrevegyék a járókelőket.

Olt Boglárka, a Generali a Biztonságért Alapítvány képvi-
selője elmondta, hogy a zebra két oldalán két-két érzékelő 
kapu van. Amint ezeken keresztülmegy egy gyalogos és le-
lép a zebrára, működésbe lépnek a villogó prizmák, amelyek 
legjobban az autósok szemszögéből láthatóak. Mint mondta: 
a prizma csak addig működik, amíg a gyalogos áthalad a zeb-
rán. A képviselő hozzátette: a beruházás 2,3 millió forintba 
került, amit teljes mértékben az alapítvány finanszírozott.

Szarvas Péter polgármester elmondta, ez a kereszteződés 
az egyik legforgalmasabb átkelőhely Békéscsabán, nagyon 
kell figyelniük az arra közlekedőknek. A polgármester kiemel-
te: évente történik személyi sérüléssel járó baleset ezen a he-
lyen, és sajnos halálos kimenetelű is volt már. Mint mondta: 
bízik benne, hogy az okos zebra révén biztonságosabbá válik 
a közlekedés a kereszteződésnél.

Szendi Rita

Megkezdődött az új védőnői centrum építése Békéscsa-
bán. A tanácsadók a Dedinszky utcai régi épület átalakí-
tásával és kibővítésével az előírásoknak megfelelő kör-
nyezetben fogadhatják a gyermekeket és szüleiket. 

A jelenleg a kórház területén található védőnői centrumban 
12 tanácsadó mintegy 3100 kisgyermek ellátásával foglalko-
zik, és egyre több a feladatuk – mondta el a vezető védő-
nő. Szenti Zoltánné hozzátette: a kora gyermekkori program 
részeként 3 éve elindult egy olyan szűrővizsgálati rendszer, 
amelyet az önálló tanácsadásokon belül kötelező a védőnők-
nek elvégezniük. Erre a jelenleg rendelkezésre álló két helyi-
ségben nincs elegendő területük.

Az új védőnői centrumot 150 millió forintos európai uni-
ós pályázati forrásból építik, melyet a város további, közel 
15 millió forinttal támogat. A Dedinszky utca 14. szám alatti 
ingatlanon volt egy körülbelül 140 négyzetméteres régi épü-
let. Ennek a teljes körű felújítása fog megvalósulni a projekt 
keretében, illetve egy több mint 220 négyzetméteres bővít-
ményt is építenek az ingatlan területén. Az épületben több 
tanácsadói munkaszobát, a méhnyakrák szűrésére külön 
vizsgálóhelyiséget és multifunkcionális termet is kialakítanak 
– tájékoztatott dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. cégvezetője.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes, Békéscsaba egészség-
ügyi tanácsnoka hangsúlyozta: a védőnők az alapellátásban 
meghatározó feladatokat végeznek. A családok egészségé-
nek megőrzésében, egészségfejlesztésében és a korai pre-
vencióban is fontos szerepük van. Az új védőnői centrumban 
sokkal tágasabb és korszerűbb helyük lesz. 

Kovács Andrea

Kötelező kamarai hozzájárulás –
Hó végéig be kell fizetni

A vonatkozó törvény ér-
telmében minden vál-
lalkozásnak kötelező a 
székhely szerint illetékes 
kereskedelmi és iparka-
maránál regisztrálnia. Az 
adott évi kötelező kamarai 
hozzájárulás megfizetésé-
nek határideje: március 
31!

A vállalkozásoknak a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara is küld e-mail-
ben a kamarai hozzájárulás 
befizetéséről szóló levele-
ket. Mint ismert, mindenki-
nek kötelező éves szinten 
megfizetni ezt a hozzájá-
rulást, aminek összege évi 
5000 forint. A hozzájáru-
lás meg nem fizetése adók 
módjára behajtható köztar-
tozásnak minősül, amelyet 
az állami adóhatóságnak 
kell beszednie.

A kamara részletesen tá-
jékoztat honlapján arról, mi 

a teendője a kezdő és a már 
működő vállalkozásoknak 
ebben a vonatkozásban.

Tudta?
– A törvény meghatároz-

za azt is, hogy a kamara mi-
lyen SZOLGÁLTATÁSOKAT 
biztosít a regisztrált vállalko-
zásoknak és milyeneket az 
önkéntes tagjainak.

– Regisztrációja csak a 
hozzájárulás befizetésével 
válik aktívvá.

– A befizetésről számvi-
teli bizonylat készül, amelyet 
a rendszer automatikusan 
a regisztrációnál megadott 
e-mail-címre küld ki.

– Ezzel az Ön vállalko-
zása felkerül egy országos 
kereső rendszerbe.

– Az országos kereső 
rendszerben Önt is megta-
lálják leendő partnerei, és 
Ön is kereshet, találhat vagy 
ellenőrizhet üzleti partnere-
ket.

– Mindenkinek minden 
évben meg kell fizetnie a 
hozzájárulást.

– A vállalkozással kap-
csolatos minden változásról 
is tájékoztatnia kell az illeté-
kes kereskedelmi és iparka-
marát.

– Az egyéni vállalkozók 
és a társas vállalkozások a 
kamaráknak kötelezően fi-
zetendő összegeket költsé-
geik között elszámolhatják.

Ne feledje!
– Banki átutalásnál és 

banki készpénzes befizetés-
nél a közlemény rovatban 
tüntesse fel vállalkozói adó-
számát!

– A regisztrációs adatla-
pot cégszerűen kell aláírnia!

– Adja meg e-mail-címét, 
hiszen arra érkezik a befize-
tésről a számviteli bizonylat.

Részletek a BMKIK hon-
lapján.

Kedvező nyugdíjszámítás 2019-ben
A nyugdíj kiszámításánál az 
1988. január 1-jétől a nyug-
díjazás kezdő időpontjáig 
elért (kifizetett) nyugdíj-
járulék alapjául szolgáló 
kereseteket, jövedelmeket 
kell figyelembe venni. 

Az öregségi nyugdíj összegét 
az elismert szolgálati idő és 
a figyelembe vehető havi át-
lagkereset alapján kell meg-
állapítani. A nyugdíj mértéke 
ennek megfelelően a ledolgo-
zott évek, gyermekneveléssel 
eltöltött és egyéb, jogszabály-
ban meghatározott időszak 
alapján, százalékos mérték-
ben kerül meghatározásra. 
Például, ha valaki 20 év nyug-
díjjogosultsághoz figyelembe 
vehető szolgálati időt szer-
zett, öregségi nyugdíjának 
összege az ellátás alapjául 
szolgáló havi átlagkereset 53 
százaléka lesz. 30 év esetén 
68 százalékos, 40 év esetén 
pedig 80 százalékos mértékű 
az ellátás.

A havi átlagkereset megál-
lapítása során a nyugdíjazást 
megelőző naptári év előtt el-
ért keresetet, jövedelmet a 
nyugdíjazást megelőző nap-
tári év kereseti szintjéhez kell 
igazítani, ezt nevezzük va-
lorizációnak. Ez egy nagyon 
lényeges szabály, hiszen fon-

tos a keresetek értékőrzése, 
jelenértékre számítása.

2019-ben az ún. valorizáci-
ós szorzószámok kedvezően 
alakultak. A Központi Statisz-
tikai Hivatal hivatalos közle-
ménye szerint 2018. decem-
berben a bruttó átlagkereset 
360 000 forint volt, 10,2 szá-
zalékkal magasabb, mint egy 
évvel korábban. 2018. janu-
ár–decemberben a bruttó 
átlagkereset 329 900 forint, 
a nettó átlagkereset pedig 
219 400 forint volt, mindket-
tő egyaránt 11,3 százalékkal 
nőtt az előző év azonos idő-
szakához viszonyítva.

A Magyar Államkincstár 
Világgazdaságban publikált 
adatai szerint 2019 január-
jában az öregségi nyugdíj 
átlagos összege 134,9 ezer 
forint volt, ami 4 százalékkal 
több az előző évi ellátásnál A 
11,3 százalékos átlagkereset-
növekedés nagyon kedvező 
a 2019 évben megállapításra 
kerülő nyugdíjak vonatkozá-
sában is.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Védőnői centrum



Dr. Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. cégvezetője ismertette 
a további programelemeket. 
Beszélt arról, hogy két ke-
rékpárforgalmi létesítmény 
is épül. Az egyik az, amelyik 
megépítésével a Berényi út, 
Baross utca folytatásaként 
a Szeberényi téren át a bel-
városig biztonsággal tudnak 
közlekedni az emberek. A 
700 méteres szakasz egy ré-
szének a kivitelezése a nyári 
hónapokban, az iskolai szü-
netben történik majd, a teljes 
szakasz idén őszre készül el. 

– A másik a Szabolcs, Szer-
dahelyi, Kazinczy, Illésházi ut-
cát érintő, másfél kilométeres 
kerékpárforgalmi létesítmény, 
amelynek az építése már el-
kezdődött. A Szabolcs és a 
Szerdahelyi utcában bontási, 
alapozási munkálatok zajla-
nak – jegyezte meg dr. Sódar 
Anita.

A cégvezető kiemelte, hogy 
évekkel ezelőtt a Franklin ut-
cában negyven szociális bér-
lakást alakított ki a város, most 
a program keretében ezek tel-
jes körű felújítása valósulhat 
meg. Első ütemben 14 lakást 
már birtokba tudtak venni a 
lakók, most a második ütem 
kivitelezése zajlik, a Czuczor 
utca 4. szám alatt pedig egy 
közösségi házat alakítanak ki, 
itt is folyik a munka.

Hanó Miklós hangsúlyoz-
ta, hogy a városban a legna-
gyobb igény szinte mindig 
utakra és járdákra van, ezért 
örülnek annak, hogy ebben is 
történhet előrelépés. 

– A szociális város-rehabi-
litáció keretében, 600 méter 
hosszon, a Berényi út párat-
lan oldalán új járdát alakítunk 
ki, a kivitelezés már zajlik és 
a tervek szerint idén nyár vé-
gére be is fejeződik – mondta 
el az alpolgármester. 

A fejlesztések a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program támogatásával, a 
„Békéscsaba leromlott városi 
területeinek rehabilitációja” 
projekt keretében valósulnak 
meg.
A projekt azonosító-
száma: TOP-6.7.1-16-
BC1-2017-00001.

Néhány héten belül elkezdődnek 
az öthektáros Kétegyházi úti és 
tizenöt hektáros Csanádapácai 
úti iparterületek infrastrukturá-
lis fejlesztései – hangzott el a 
városháza dísztermében tartott 
projektindítón, március 19-én.

Az összesen 818 millió forint érté-
kű fejlesztésre az önkormányzat 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programból nyert forrást. 
A beruházásnak várhatóan pozitív hatása lesz többek között a lakosság helyben tartására, a 
térség munkaerő-tartalékainak kiaknázására – mondta el dr. Ferenczi Attila az eseményen.

– A beruházás egyrészt munkahelyeket teremt, másodsorban az iparűzési adó szempontjá-
ból – amely a város egyik fő, saját bevétele – is jelentős lehet. Összességében nagyon fontos és 
egy megyei jogú városhoz illő fejlesztés a most induló beruházás – hangsúlyozta a tanácsnok.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője elmondta, hogy 
a nagyobb, Csanádapácai úti iparterületen több mint 1 kilométer hosszú úthálózatot, ivóvíz- és 
szennyvízhálózatot, csapadékelvezető csatornarendszert, valamint két tűzivíz-tárolót és meg-
felelő közvilágítást alakítanak ki. A kivitelező a kisebb, Kétegyházi úti iparterületen is elvégzi a 
közművesítést.

– A két terület összesen 20 hektárt ölel fel, ennek a fejlesztésére, közművesítésére nyert jelen-
tős összegű forrást Békéscsaba önkormányzata. A kivitelezővel megkötöttük mindkét területre 
a kivitelezési szerződést. A munkaterület átadás-átvétel megtörtént, a kivitelező jelenleg a mun-
kakezdési engedélyekhez szükséges 
dokumentumokat szerzi be – emelte ki 
dr. Sódar Anita, hozzátéve, hogy a 
munkálatok rövidesen elkezdődhetnek 
mind a két területen, a kivitelezésre 570 
napja van a nyertes pályázónak.

A beruházás az „Ipari parkok, iparterü-
letek fejlesztése – Csanádapácai úti és 
Kétegyházi úti ipari terület infrastruktu-
rális fejlesztése” projekt keretében való-
sul meg. A projekt azonosítószáma:
TOP-6.1.1-16-BC1-2017-00001.

Mintegy 4,5 kilométernyi szakaszon épí-
tettek új kerékpárforgalmi létesítménye-
ket Békéscsabán, amelyeknek köszön-
hetően Jaminában, a Berényi úton és a 
CsabaPark környékén lehet biztonságo-
sabb körülmények között biciklizni. Bé-
késcsaba önkormányzata a kerékpárfor-
galmi létesítményeket 813 millió forint 
vissza nem térítendő uniós támogatás 
segítségével hozta létre.

A három városrészt érintő közlekedésfejlesztési beruházás befejeződött. A Pataki László és a 
Franklin utcában kerékpárutak, illetve kerékpársávok létesültek. A Franklin utcai szakaszon az 
úttestet kiszélesítették a jobb oldalon, és az úttest mindkét szélén 1,25 méter széles kerékpár-
sávot jelöltek ki. A Pataki utcában a Franklin utcától a Stromfeld Aurél utcáig önálló kétirányú ke-
rékpárút létesült, majd a Szarvasi útig egyesített, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épült.

A Berényi úton a Széna utcától a Szarvasi útig szintén önálló, kétirányú kerékpárutat alakí-
tottak ki. A kerékpárút Körte sori szakasza az Élővíz-csatorna hídjától a Gyulai útig épült meg 
az út CsabaPark felőli oldalán, a Gyulai úti szakaszt pedig a CsabaPark bejáratától a Körte so-
rig, illetve a körforgalomig építették ki – tájékoztatott a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. cégvezetője. Dr. Sódar Anita hozzátette: a kerékpárforgalmi létesítmények forgalomba 
helyezése megtörtént. 

– A kerékpárút-fejlesztések hozzájárulnak a város gazdasági területeinek megközelíthető-
ségéhez, a munkahelyek gyorsabb elérhetőségéhez, a távol eső városrészek összekötéséhez. 
Ezek mellett szabadidős és turisztikai célja is van a békéscsabai, illetve Békéscsaba környéki 
kerékpáros úthálózatnak – hangsú-
lyozta Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő.

A fejlesztés a Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés megvalósítása 
Békéscsabán a Körte sor–Gyulai út, 
a Berényi úti és a Pataky László– 
Franklin utcai kerékpárforgalmi léte-
sítmény létrehozásával című projekt 
keretében valósult meg. A projekt 
azonosítószáma:
TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001.
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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

FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A terveknek megfelelően folynak 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 építé-
se 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 megépítése meg-
történt. 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. Az időjárási viszonyok kedvező alakulása esetén előteljesítés elképzelhető. A kivitelező 
az építési munkák során folyamatosan végzi a helyreállítást is. A finom tereprendezésre a munkák 
végén kerül sor.

A Keleti kertek városrészben elkészült a nyílt csapadékcsatorna kialakításának döntő hányada, 
megvalósult a munkaterület helyreállítása. Megtörtént az ivóvíz-, illetve gáz-bekötővezetékek kivál-
tása. A szolgáltató március hónapban hozzálát az elektromos bekötések kiváltásához, továbbá az 
elektromos mérőszekrények áthelyezéséhez. A munkavégzés folytatása az elektromos mérőszek-
rények áthelyezése után, várhatóan 2019. áprilisban várható.

A Kastélyszőlők városrészben (Gulyás utca) a nyílt csapadékcsatorna kialakítása elkészült. 
Megtörtént a munkaterület helyreállítása. Megvalósult az elektromos, illetve ivóvízbekötések ki-
váltása. Az árokszelvényben található, kiváltásra váró szennyvíz-bekötővezetékek nagyobb csa-
padékmennyiség esetén a csapadékvíz visszaduzzasztását okozhatják. Ez nem a rendszer hibáját 
jelenti, a csapadékvíz idővel elszikkad. Az esetleges lakossági igények következtében felmerülő 
helyreállítási problémákat a kivitelező rövid időn belül orvosolja. A munkák folytatása a szenny-
vízbekötések kiváltása után várható. A szennyvízbekötések kiváltásának előkészítése megtörtént, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetőt megbízza a munkák elvégzésével.

Iparterületek fejlesztése Biztonságosabban kerékpározhatunk

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket
az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szociális város-rehabilitáció
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AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Egyesület alapítása

Új rovatunkban dr. Szat-
mári Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu), társasági 
szakjogász ad választ a 
mindennapokban előforduló, 
többeket érintő kérdésekre. 

Labdarúgó-egyesületet 
szeretnénk létrehozni. Mi 
szükséges ehhez? Hogyan 
nevezhetünk a megyei III. osztályba?

 
Az egyesület alapításához minimálisan tíz alapító tag 
szükséges. Az alapítók lehetnek magánszemélyek, de jogi 
személyek (például az egyesületet támogató korlátolt fele-
lősségű társaságok vagy alapítványok) is. 

Ha legalább tíz személy létre kívánja hozni az egye-
sületet, el lehet fogadni az egyesület alapszabályát. Az 
alapszabályban kerül kijelölésre az egyesületet képviselő 
elnökség is. Az elnökség az egyesület operatív ügyintéző 
szerve, amely a mindennapokban irányítja az egyesület 
munkáját.

Az alapszabályban feltétlenül rendelkezni kell az egye-
sület nevéről, céljáról (a cél elsődlegesen gazdasági-vál-
lalkozási tevékenység nem lehet) és székhelyéről is. Az 
egyesület elnevezésének a Magyarországon korábban 
bejegyzett szervezetek elnevezésétől egyértelműen kü-
lönböznie kell.

Az alapszabály aláírását követően kérni kell az egyesü-
let bírósági nyilvántartásba vételét. Az egyesület a nyilván-
tartásba vétellel jön létre. 

Ha egyesületük a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
szervezett bajnokságba is nevezni szeretne, akkor meg 
kell felelni az MLSZ által a tagság feltételéül támasztott 
követelményeknek is, és a belépéssel egyidejűleg be kell 
fizetni a tagdíjat.

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

 Új növendékek beiratkozása  
 a  2019/2020-as  tanévre,   
  a békéscsabai  zeneisko lába   
 

 Békéscsabai Bartók Béla  
 Szakgimnázium és AMI 
  (Békéscsaba, Szabadság tér 4.) 
  

                                                                                              2019. április 11., csütörtök 14.00–18.00 óra 
                                                                            2019. április 12., péntek     14.00–18.00 óra 
  

  A zenei előképzőt (csoportos foglalkozás)  
 azoknak a gyermekeknek javasoljuk,  
 akik a következő tanévben az 1. vagy  
 a 2. osztályt kezdik az általános iskolában. 
  

 3. osztályos, ill. magasabb évfolyamra járó  
 diákok is jelentkezhetnek,  
 ők egyidejűleg kezdhetik meg  
 szolfézs- és hangszeres tanulmányaikat.  
 .  .  .  
 A zeneóvodai beiratkozás szeptemberben lesz.  
 Zeneóvodába elsősorban  
 a 2019 szeptemberében nagycsoportot kezdő  
 kisgyermekek jelentkezését várjuk. 
 
 További részletekről tájékozódhatnak              
 a zeneiskola hirdetőtáblájáról, 

 az iskolatitkárnál (tel.: 66/321-161), 
 továbbá a zeneiskola weboldalán:  
 www.bekesbartok.hu    

BEFEK TETÉS A JÖVÕBE

Európai Szociális
Alap

beszélgetés Jakupcsek Gabriella újságíróval

amelyre az EFOP-1.2.9-17-2017-00053 azonosítószámú, „MUNKA, CSALÁD, EGYENSÚLY…”
címû projekt megvalósítása keretében az Egyensúly AE Egyesület

és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt.

Időpont: 2019. április 12. 11.00 óra
Helyszín:

Békéscsaba, Gyulai út 61/1., CsabaPark látogatóközpont

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, 

AZONBAN REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT KÉRJÜK ELŐZETESEN JELEZZE

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

  címen,varadi@bcsvarosfejlesztes.hu

vagy a +36/66/241-787 – es telefonszámon.

„Karrierváltás és a

változásra való felkészülés

– nõk 50 felett”

Hirdessen 
nálunk!

Csabai Mérleg
www.behir.hu
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Európai Szociális
Alap

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

Betöltetlen álláshelye van?
A megfelelő munkaerőt keresi?

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum 
a következő lehetőségeket kínálja Önnek:
Kereslet és kínálat összehangolása

• vállalati kapcsolattartás
• munkáltatók tájékoztatása
• munkaerőigény feltérképezése
• munkaerő-kiválasztás

Megtalálta a megfelelő munkaerőt?
• béralapú, valamint munkába járáshoz
 kapcsolódó támogatások
• igényfelmérések alapján indított képzések
• INGYENES mentori szolgálatás
Jelentse be igényeit a PAKTUM IRODÁNAK!

Bővebb információért forduljon a Paktum Iroda 
munkatársaihoz bizalommal, szívesen állnak 
a munkáltatók és az álláskeresők rendelkezésére!

Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36-66/510-133; +36-20/391-7683

Áder János köztársasági elnök az Európai Parlament képviselőinek választását
2019. május 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.

Szavazni reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Választási Iroda

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának (amely egyúttal 
az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatait is ellátja) címe:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A Választási Iroda vezetője: dr. Bacsa Vendel jegyző
(telefon: 66/523-802, e-mail: jegyzo@bekescsaba.hu).

A Választási Iroda vezetőhelyettese: dr. Kiss Gyula aljegyző
(telefon: 66/523-803, e-mail: kissgy@bekescsaba.hu).

Ügyfélfogadás

A Választási Iroda munkatársai a Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. és 117. 
irodában tartanak ügyfélfogadást. Ezekben az irodákban felvilágosítás kérhető, továbbá 
itt nyújthatók be a külképviseleti névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgóurna 

igénylésére irányuló, valamint az ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek.
A listát állító jelölő szervezetek is itt jelenthetik be a 68 békéscsabai szavazókörben 

működő szavazatszámláló bizottságokba megbízásra kerülő bizottsági tagokat.

A Választási Iroda ügyfélszolgálatos munkatársai:

•  Dr. Deák Zoltán csoportvezető (telefon: 66/523-810, e-mail: deakz@bekescsaba.hu);
•  Belanka Zsolt (telefon: 66/886-623);

•  Dr. Jakucsné Balczó Edit (telefon: 66/523-811);
•  Dr. László Jenő Csaba (telefon: 66/886-620);

•  Dr. Maczik Dorottya (telefon: 66/886-622);
•  Dr. Mihályi Erzsébet (telefon: 66/886-621).

Választási információk az interneten

A Nemzeti Választási Iroda honlapja: http://www.valasztas.hu
A Helyi Választási Iroda honlapja a http://www.bekescsaba.hu oldalon 
a Választások menüpontra kattintva érhető el. Itt elérhetőek a választásokkal kapcsolatos 

legfontosabb információk, nyomtatványok.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, irodavezető

V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y

Tuningold fel a párkapcsolatodat!

1. 2019. április 4., csütörtök 18.00
Kapcsolj a hatodik sebességbe! 
Hozz minőségi változást a szerelmetekbe! 
Végh József, pszichológus

2. 2019. április 11., csütörtök 18.00 
Válts turbó üzemmódba!
Hogyan keltsük életre a szerelmet a házas-
ságban? Fürj György, lelkész

3. 2019. április 18., csütörtök, 18 
Nagygenerál - a vezetőnek is.
Érzelmi egészség a párkapcsolatban. Dr. 
Mihalec Gábor, párterapeuta-lelkész

Helyszín:
Csabagyöngye Kulturális Központ, Ifikaszinó

A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

bekescsaba.adventista.hu



Fülöp Csaba a 6. számú 
választókerület egyéni kép-
viselője, a közművelődési, 
ifjúsági, oktatási és sport-
bizottság, az önkormány-
zati közbeszerzési döntés-
hozó bizottság, valamint a 
lakásügyi bizottság tagja. 
A ciklusban az egyik legna-
gyobb sikernek azt tartja, 
hogy hatalmas összefogás 
eredményeként megújulhat 
a Szigligeti utcai óvoda tan-
medencéje.

– Négy évvel ezelőtt indult el 
a folyamat, támogatójegyeket 
bocsátottunk ki és jótékony-
sági esteket szerveztünk a 
tanuszoda felújításáért. Ezek 
a lépések maximálisan ráirá-
nyították a figyelmet a prob-
lémára, nagyon sokan az ügy 
mellé álltak, rengetegen meg-
mozdultak annak érdekében, 
hogy legyen előrelépés. Úgy 
gondolom, ennek az összefo-
gásnak is köszönhető, hogy 
az Előre Úszóklub 35 millió 

forintos támogatást tudott 
szerezni a szakszövetségtől, 
emellett az önkormányzat 
55 millió forintos támogatást 
szavazott meg, amelyet ké-
sőbb még 10 millió forinttal 
kiegészített, így összejött a 
pénz a beruházásra. Idén év 
elején el is indult a munka, a 
tanuszoda várhatóan augusz-
tusra készül el. 

– Emellett számos más ké-
réssel is megkeresték a kör-
zetében élők. Milyen igények 
merültek fel, és mit sikerült 
megvalósítani? 

– Rengeteg lakossági 
megkeresés érkezik hozzám, 
ezek elsődlegesen utak, jár-
dák, padok, közterületek, 
játszóterek állapotára, kerék-
pár-tárolók létesítésére vonat-
koznak. Az ott élők kérésére 
a körzetben közel másfél kilo-
méternyi új, szilárd burkolatú 
út épült, ebből 800 méter a 
Kazinczy-lakótelepen még a 
ciklus első felében. Emellett a 
választókerület több részén is 

létesült 30–40 méteres sza-
kaszonként több száz méter. 
Ezek a fejlesztések a válasz-
tókerületi célelőirányzatból, 
illetve a kerületi infrastruktú-
ra-fejlesztési alapból valósul-
tak meg. Nagy eredménynek 
tartom azt is, hogy a körzet-
ben a lépcsőházak több mint 
kilencven százaléka előtt ma 
már kerékpártároló van. Ko-
rábban több helyen kővel volt 
beszórva a kerékpártárolók 
környéke, ezek többségét 
most járólapokkal látjuk el, il-
letve amelyek később készül-
tek, ott eredetileg is járólapos 
burkolat van. Tavaly nyáron 
belekezdtünk egy nagy pad-
felújítási programba. Ennek 
keretében a Kazinczy-lakó-
telepen 67 pad teljes egé-
szében megújult, és a lakók 
kérései alapján több helyre 
új padokat is kihelyeztünk. 
A programot idén folytatjuk. 
Fontos eredmény az is, hogy 
az Őr utca–Kazinczy utca 
kereszteződésében gyalog-

átkelőhelyet létesítettünk, ami 
jelentősen javítja a környék 
közlekedésbiztonságát. A 
Kazinczy utcai játszótér telje-
sen megújult, de a Pátkai ut-
cai játszótéren is felújítottuk a 
játszóeszközöket és be is ke-
rítettük a helyet. A Petőfi utca 
14–16. szám előtti útszakasz 
régebben nagyon töredezett 
volt, 3,5 millió forintból ez is 
megszépült, és két fekvő-
rendőrt helyeztünk ki. A nyári 
szünetben pedig szeretnénk 
legalább elkezdeni az And-
rássy gimnázium előtti terület 
felújítását. 

– A körzetben lévő több in-
tézményben is voltak fejlesz-
tések, ezek közül melyeket 
emelné ki?

– Büszke vagyok arra, 
hogy az elmúlt időszakban 
több önerős fejlesztés is 
megvalósult az intézmények-
ben. A TOP-fejlesztések ter-
mészetesen nálunk is több 
intézményt érintettek, de 
ezenfelül elvégeztünk olyan 

feladatokat is, amelyeknek 
a fedezetét a kérésünkre a 
pénzügyi bizottság vagy a 
tankerület biztosította. Ilyen 
volt például még a ciklus ele-
jén az Andrássy gimnázium 
kollégiumának a tetőfelújí-
tása, a Tábor utcai óvoda 
tetőfelújítása, a Szigligeti 
utcai bölcsőde udvarának a 
felújítása, a Szigligeti utcai 
óvodában egy fejlesztőszo-
ba kialakítása, a Kemény 
Gábor Szakgimnáziumnál és 
a Petőfi utcai iskolánál kerék-
pártároló létesítése, valamint 
ez utóbbinál öt tanterem pad-

lóburkolatának a teljes felújí-
tása. 

– Ősszel ismét önkormány-
zati választás lesz. Tervezi a 
folytatást?

– Számtalan feladat áll 
még előttünk, például to-
vábbi játszótér-felújításokra 
van szükség, a Vécsey utcai 
sportpálya szintén felújítás-
ra vár, valamint újabb szilárd 
burkolatú útszakaszok is 
kellenek. Szóval, igen, sze-
retném folytatni a munkát, a 
választókerületből is sokan 
biztatnak erre.

Mikóczy Erika
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

Miniszteri elismerést kapott 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője

Ünnepi megyegyűlés Békéscsabán

Gulyás Gergely miniszter-
elnökséget vezető minisz-
ter – dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott javaslatára 
– nemzeti ünnepünk alkal-
mából Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adományozott 
dr. Pacsika Györgynek. A 
Gyomaendrődi Járási Hi-
vatal vezetője az elismerő 
oklevelet szerdán a Vár-
kert Bazárban megrende-
zett ünnepségen vette át.

Dr. Pacsika György majd két 
évtizede dolgozik az állam-
igazgatásban, közigazgatási 
pályafutását 2002-ben Gyula 
Város Polgármesteri Hivata-
lánál jogászként kezdte, ahol 
az önkormányzat gazdasági 
stratégiájának megvalósítá-
sát, a fejlesztések, beruhá-
zások jogi előkészítését vé-
gezte.

A 2004-es áthelyezését 
követően, több mint négy 
éven keresztül, Tarhos Köz-
ség Önkormányzata, majd 
Telekgerendás Község Ön-
kormányzata jegyzőjeként 
tevékenykedett. 2007-től a 

Békés Megyei Önkormány-
zati Hivatal Titkársági és Jogi 
Osztályát vezette.

Dr. Pacsika Györgyöt 
2014. november 15-ével ne-
vezték ki a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyomaend-
rődi Járási Hivatala vezető-
jének, azóta a helyi védelmi 
bizottság elnöki feladatait is 
ellátja. A közigazgatásban 
eltöltött mintegy két évtized 
alatt mindig magas szakma-

isággal és elhivatottsággal 
végezte ügyintézői és veze-
tői feladatait egyaránt.

A március 15-e alkalmából 
Miniszteri Elismerő Oklevéllel 
kitüntetett dr. Pacsika György 
munkásságával, példaértékű 
hozzáállásával helyi szinten 
nagyban hozzájárult a szol-
gáltató állam koncepciójának 
megvalósításához, az em-
berarcú, ügyfélközpontú köz-
igazgatás megteremtéséhez.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése ün-
nepi megyegyűlést tartott 
az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc 171. év-
fordulója alkalmából. Az 
ünnepség résztvevőit Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő köszöntötte, ün-
nepi beszédet Erdős Nor-
bert európai parlamenti 
képviselő mondott, aki 
felidézte az 1848–49-es 
forradalom és szabadság-
harc főbb eseményeit.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése által 
alapított Elnöki elismerés 
kitüntető díjat a március 
15-ei ünnepség keretében 
adják át már évek óta. Za-
lai Mihály, a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke kiemelte: 
a köz szolgálatában élenjá-
rókat, kimagasló tevékeny-
séget végző személyeket, 
egyesületeket, kollektívákat 
ismernek el a kitüntetés-
sel, és azért éppen ezen a 
napon, mert március 15-e 
ünnepéhez, jelentőségé-
hez, üzenetéhez szorosan 
hozzátartozik. A megyei 
önkormányzat célja a kitün-
tetéssel az, hogy elismerje 
azon magánszemélyek vagy 

közösségek tevékenységét, 
akik Békés megyében hosz-
szú ideje – legalább 10 éve 
– kiemelkedően magas szín-
vonalú munkát végeztek az 
élet bármely területén, vagy 
egy cselekedettel a megye 
jó hírnevét öregbítették.

Ezúttal hatan vettek át 
elismerést: a Szent Anna 
Idősek Otthona úttörő ápolói 
a szociális ellátás területén 
kifejtett munkájuk elisme-
réseként, Nagy Gyula nyu-
galmazott gyógypedagógus 
hosszú időn keresztül vég-
zett példaértékű tevékeny-
ségéért, Kárász László az 
életmentés, a betegellátás 
területén kifejtett szakmai 
munkájáért, dr. Igricz Mária 
Békés megye lakossága ér-
dekében végzett kimagasló 
tevékenységéért, dr. Bede 

Sándor rendőr alezredes 
kiemelkedően magas szín-
vonalú munkájáért, valamint 
a Békés Megyei Központi 
Kórház Pándy Kálmán Tag-
kórháza Megyei Onkológiai 
Központ Klinikai Onkológi-
ai Osztálya a gyógyító és 
ápoló tevékenységük során 
tanúsított odaadásuk, önzet-
lenségük, kiváló szakmaisá-
guk elismeréseként.

A megemlékezés fényét 
a Kutyejné Ablonczy Kata-
lin vezette Calandrella Ka-
marakórus ünnepi műsora 
emelte, közreműködtek még 
a Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola nö-
vendékei, valamint a Békés 
Megyei Károlyi-huszár és 
Honvéd Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület tagjai.

Dr. Pacsika György

Zebra az Őr utca–Kazinczy utca kereszteződésében A tanmedence felújításáért több előadást is szerveztek Kerékpártárolók, járdák épültek a lakók kérésére

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

Fülöp Csaba: Hatalmas összefogás eredménye a tanmedence felújítása
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Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc eseményei 
arra tanítanak bennünket, 
hogy a függetlenség kivívá-
sa nem képzelhető el önfelál-
dozás és hazaszeretet nélkül 
– hangsúlyozta Békéscsaba 
polgármestere a március 15-
ei megemlékezésen, a Szent 
István téren.

Ökumenikus istentisztelettel, 
koszorúzással, ünnepi dísz-
menettel és programokkal 

tisztelegtek az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
hősei előtt a békéscsabaiak. 
Megemlékező beszédében 
Szarvas Péter polgármester 
Heltai Jenő szavait idézve ki-
emelte: a szabadság nem aján-
dék, ingyen ezt nem adják, hol 
áldozat nincs, ott szabadság 
sincs. A városvezető arra is 
rávilágított, hogy a ’48-as forra-
dalom és szabadságharc a mai 
napig meghatározó, büszke-
ségre és önbizalomra okot adó 

esemény, amely arra tanít ben-
nünket, hogy a függetlenség ki-
vívása nem képzelhető el önfel-
áldozás és hazaszeretet nélkül. 
Szavai szerint az események 
arra emlékeztetnek, hogy van 
kikhez mérnünk magunkat, 
van, akikre felnézhetünk, akiktől 
megtanulhatjuk, hogy a sza-
badság csak erkölcsi tartalmá-
val együtt igazi érték.

A megemlékezés mellett 
Szarvas Péter átadta a Bé-
késcsabai Életműdíjat Túriné 
Kovács Mártának, valamint 
a Békéscsabáért kitüntetést 
Bojczán Istvánnak. Az ünnep-
ségen köszöntötték azokat a 
békéscsabai és a városhoz 
kötődő kitüntetetteket is, akik 
országos szintű elismerésben 
részesültek, közülük hárman 
személyesen fogadták a gra-
tulációkat. Kovács Edit, a Jókai 
színház művésze és a békés-
csabai kötődésű Szente Vajk 
Jászai Mari-díjat kapott az ün-
nep előtt. Szente Béla a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári 

tagozat elismerését vehette át 
Budapesten magas színvona-
lú, értékteremtő művelődés-
szervezői és intézményvezetői 
tevékenységéért. Lenkefi Zol-
tán kiemelkedő bábművészeti 
munkájáért Blattner Géza-díjat 
kapott. Dr. Illés Károlyné hím-
ző népi iparművész a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozata kitüntetésben részesült, 
Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes pedig érdemes 
művész elismerést kapott. A 
kitüntetettek közül hárman sze-
mélyesen fogadták a gratuláci-
ókat a városháza előtt.

A Szent István téren a szer-
vezők igyekeztek a legkülön-
bözőbb hagyományőrző foglal-
kozásokkal, irodalmi matinéval 
és korabeli fegyverbemutató-
val feleleveníteni a 171 évvel 
ezelőtti forradalmi hangulatot. 
A márciusi ifjakról a Fiume 
Hotelben is megemlékeztek, 
amely egy napra Pilvax Kávé-
házzá változott. 

V. D., M. E.
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Békéscsabai Életműdíjat 
kapott Túriné Kovács Márta

Békéscsabáért kitüntetést 
kapott Bojczán István

Túriné Kovács Márta ki-
emelkedő munkássága, 
életpályája során elért 
eredményei alapján Bé-
késcsabai Életműdíj ki-
tüntetést kapott március 
15-én.

Túriné Kovács Márta első 
munkahelye a Békés Megyei 
Könyvtár volt, ahol frissen 
szerzett magyar–könyvtár 
szakos diplomájával kezdte 
meg a munkát. Ezt követően 
pedagógusi hivatását a Jó-
zsef Attila Lakótelepi Általá-
nos Iskolában gyakorolta.

1991-től a polgármeste-
ri hivatal oktatási, közmű-
velődési és sportosztályán 
dolgozott. Kezdetben az 
oktatási csoport általános 
iskolákért felelős munkatár-
saként, később vezetőjeként, 
ezt követően a közművelődé-
si csoport vezetőjeként tevé-
kenykedett, majd több mint 
egy évtizedig irányította és 
szervezte Békéscsaba város 
oktatás-politikáját, kulturá-
lis életét, a sport- és ifjúsági 
területet az általa vezetett 
osztály élén. Innovatív, újító 
ötleteivel folyamatosan fej-
lesztette a felelősségi körébe 
tartozó szakterületeket.

Túriné Kovács Márta a 
rendszerváltást követően a 
békéscsabai oktatás feladat-
ellátásának rendszerszerű 
kiépítésével, új alapokra he-

lyezésével elősegítette az 
intézmények biztos, kiszá-
mítható működését, magas 
szintű szakmai irányítását, 
felügyeletét. Munkássága, 
folyamatosan megújuló te-
vékenysége meghatározta 
Békéscsaba oktatási életét. 
Több mint két évtizedes köz-
vetlen, intenzív kapcsolata 
az oktatási intézményekkel 
2012-ben, az állami fenn-
tartásba kerüléssel szakadt 
meg. 

A közművelődés területé-
nek felügyeletét, koordináci-
óját átvéve, a tőle megszo-
kott koncepciózus, alapos és 
elhivatott szemléletben segí-
tette a kulturális intézmény-
rendszer szakmai fejlődését. 
Számos újítás, újragondolt 
eljárás bevezetésével adott 
új lendületet az általa gon-
dozott szakterületnek. A Jó-
kai színház és a Napsugár 

Bábszínház, majd a múzeum 
és könyvtár önkormányzati 
fenntartásba történő átvéte-
lét követően nagy szerepet 
játszott abban, hogy az in-
tézmények szakmai munká-
jának színvonala erősödött.

Túriné Kovács Márta mun-
kája során mindig a közjó 
szolgálatát tartotta szem 
előtt. Közel három évtizeden 
keresztül tudott újra és újra 
lelkesedni, tudott innovatív 
lenni, tudta a folyamatos vál-
tozásokat kezelni. Munkájá-
ban nem engedett a rutinnak 
és a megszokásnak, hanem 
megalkuvást nem tűrve, lé-
pésről lépésre, részletekbe 
menő kontroll gyakorlásával 
kerülte el az esetlege hibá-
kat, téves döntéseket.

Túriné Kovács Mártát 
munkásságáért Békéscsa-
bai Életműdíjjal tüntették ki a 
nemzeti ünnepen.

Bojczán István, vagy ahogy 
mindenki hívja, Bojczi mű-
szaki háttérember a Békés-
csabai Jókai Színházban. 
65 éves, ebből több mint 
45 évet töltött a színháznál, 
ahol mindent és mindenkit 
ismer. 

 – Mikor döntötte el, hogy a 
színházhoz köti az életét?

– Dombiratoson laktam, és 
amikor még fiatal kis suttyó 
voltam, 17-18 éves, az isme-
rőseimmel elindultunk Buda-
pestre, hogy megnézzük, hol 
dolgozhatnánk. Elkeveredtünk 
a Vígszínház felé, ahol ki volt 
írva, hogy díszítőt, világosítót 
és kellékest keresnek. Amikor 
odaértünk, láttuk, hogy éppen 
a csabai színháztól vannak 
ott páran, és pakolnak. Mikor 
elmeséltük, hogy mi járatban 
vagyunk, azt mondták, hogy 
Békéscsabán is keres embert 
a színház, így visszajöttünk 
Csabára. 

– Ma ön már szinte intéz-
mény az intézményben. Ho-
gyan jutott el idáig? 

– Díszítőként kezdtem. A 
Makrancos Katát vidéken itt 
játszották először (a főszerep-
ben Fodor Zsókával), abban 
pedig láncos díszlet volt, amit 
Budapesten hat díszítő csinált, 
itt pedig csak ketten. Akkoriban 
Seregi Zoltán édesapja még a 
debreceni színház igazgató-
ja volt, és nálunk is dolgozott 

művészeti tanácsadóként. Ő 
mondta, hogy figyeljenek oda 
rám. Később felajánlották, 
hogy legyek én a gondnok, 
majd azután a színpadmester. 

– Mire kell odafigyelnie egy 
jó színpadmesternek? 

– A színpad kiemelten ve-
szélyes üzem. Ha egy csavart 
nem csavarunk be rendesen, 
akkor annak akár katasztro-
fális következményei is lehet-
nek. A színpadon sok olyan 
szabályt nem lehet érvénye-
síteni, ami a mindennapi élet-
ben elvárás. Például tudjuk, 
hogy egy építkezésen lengő 
teher alatt tartózkodni tilos. 
Nos, a színpadon levők lengő 
teher alatt tartózkodnak. Fur-
csa lenne, ha védősisakban 
játszanának egy-egy darab-
ban. Éppen ezért mindenre 
fokozottan oda kell figyelni. 
Ugyancsak hatalmas stressz, 
ha tájelőadás van, hiszen 

mindent fel kell építeni más és 
más körülmények között úgy, 
hogy az biztonságos legyen, 
aztán persze el kell bontani, 
és haza kell hozni. 

– 65 éves, hátra is dőlhet-
ne, hogy mostantól pihen, de 
nem ezt tervezi. 

– Akkor érzem jól magam, 
ha dolgozom, még az orvos is 
azt tanácsolta, hogy folytas-
sam, csak ne olyan tempóban, 
mint korábban. Tájolni már 
nem járok, nem csinálok nagy 
előadásokat, csak kisebbeket. 
Pár éve pedig kulisszajárást 
vezetek, ami hatalmas élmény 
számomra. A színházban 
mindenhez kötődöm, mindent 
ismerek, szívesen mesélek 
azoknak, akiket ez érdekel. Ez 
az életem.

(Az interjú teljes terjedelemben 
a behir.hu oldalon olvasható.)

Mikóczy Erika

Március 15.: „A szabadság nem ajándék, ingyen ezt sem adják”

Zászlófelvonás a városháza előtt, az ünnepen

Ünnepi díszmenet a táncosokkal

Kovács Edit színművész mostantól a Jászai Mari-díjjal 
elismertek táborát gyarapítja 

Lenkefi Zoltán, a bábszínház igazgatója immár Blattner 
Géza-díjasként a békéscsabai ünnepségen

Túriné Kovács Márta Bojczán István: Akkor érzem jól magam, ha dolgozom

Szente Bélának a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozatához gratulált a polgármester

A hagyományőrzők jelenléte igazi színfolt volt
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A Nébih új, ingyenes kiadványt jelen-
tetett meg, amely a kutyák örökbefo-
gadásához nyújt átfogó segítséget a 
felelősen gondolkodó gazdáknak. A 
Fogadj örökbe! útmutató célja, hogy 
fejlessze a hazai állattartási kultúrát. 

A kiadvány arra ösztönzi a felelős állattartó-
kat, hogy négylábúak választásakor inkább 
az örökbefogadás mellett döntsenek, hi-
szen sok kutya vár gazdára a menhelyeken 
és gyepmesteri telepeken. Gubis Katalin, a 
Csabai Állatvédők egyesületi titkára megke-
resésünkre elmondta, hogy jelenleg kevés 
kutyát fogadnak örökbe. Véleménye szerint ez az egyesület örökbeadási szabályainak szigorítá-
sával függ össze, hiszen az állatvédők nagyon megválogatják, kinek adják oda a hosszú időn át 
gondozott, ivartalanított négylábúakat.

 A szigorításra azért volt szükség, mert a kutyák nagy része rövidebb vagy hosszabb idő elteltével 
visszakerült a menhelyre. Az örökbefogadás kapcsán két komoly változás történt az egyesületnél. 
Az egyik szigorítás, hogy vidékre nem adnak ki kutyát, mert az állatok sokszor megszöknek, és 
ebben az esetben nincs esélyük visszatalálni a menhelyre. A másik komolyabb feltétel az, hogy 
hetven év feletti embereknek csak abban az esetben adnak kutyát, ha az egyik hozzátartozója vál-
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Fogadj örökbe!

AZ ÁLLATVÉDŐKNEK
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜK!

A Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületének 
évente 550-600 kutya és 100-110 cica befogadásáról, ellátá-
sáról, gyógykezeltetéséről, ivartalanításáról kell gondoskod-
nia. Élelmezési és állatorvosi költségeik havonta közel 1 millió 
forintba kerülnek! Ezúton is kérik, hogy az adó 1 százaléka 
utalásával segítsék munkájukat!

Adószám: 18383128-2-04

lalja a kutya gondozását, 
évenkénti oltatását és orvosi 
ellátásait – fűzte hozzá az ál-
latvédő.

Gubis Katalin minden fe-
lelősségteljes gazdát arra 
biztat, hogy ne szaporítótól 
vásároljon kutyát, hanem in-
kább fogadjon örökbe egy 
négylábút a menhelyekről.

Szabó Rita



A ’48-as forradalom és szabadságharc szószólója, iko-
nikus alakja, a Nemzeti dal írója, Petőfi Sándor eredeti 
anyakönyvi kivonata is látható volt a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. Igazi kuriózum a dokumentum, és az is, 
hogy Békéscsabára hozták, mert a Kiskőrösi Egyház-
község irattárának falait tízévente maximum egyszer 
hagyja el az okirat. A tárlat emellett különleges kortárs 
képzőművészeti darabokat és festményeket is bemutat 
a nagyközönségnek.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum idén is ünnepi progra-
mokkal készült a ’48-as for-
radalom és szabadságharc 
kitörésének évfordulójára. 
Megnyílt a Petőfi anzix – Kor-
társ képzőművészek a kiskő-
rösi Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum gyűjteményében 
című időszaki kiállítás, amely 
április 14-éig várja a látoga-
tókat.

A tárlat kuriózuma volt az 
a Kiskőrösi Evangélikus Egy-
házközség irattárában őr-
zött, Petőfi Sándor születési 
anyakönyvi bejegyzését tar-
talmazó eredeti keresztelési 
anyakönyv, amely kizárólag 

a megnyitó ideje alatt volt 
látható.

Mint azt Lupták György, a 
Kiskőrösi Evangélikus Egy-
házközség igazgató lelkésze 
elmondta, nem szívesen vi-
szik el a városból, mert ez egy 
féltett kincsük, amire vigyázni 
kell. Ando György, a Munkácsy 
múzeum igazgatója kiemelte, 
hogy Kiskőrös és Békéscsa-
ba testvértelepülések, evan-
gélikusok, szlovákok is lakják 
és ugyanúgy 300 éve lettek 
újratelepítve. A jó kapcsolatot 
a különleges féltett kincs ide-
érkezése is jól mutatja.

A tárlatra a magyar kortárs 
művészetet valóban formáló 

alkotóktól is érkeztek kiállí-
tási darabok. Ahány mű, any-
nyiféle közlésmód: grafikák, 
festmények és képzőművé-
szeti alkotások.

– Nagyon érdekes, hogy 
az alkotókat mennyire meg 
tudja szólítani ez a témafelve-
tés. Itt minden műtárgy Petőfi 

Sándorral foglalkozik. Annak 
családjával, vagy Petőfi Sán-
dor műveinek szereplőivel, 
helyszíneivel, illetve a művei 
sugározta hangulattal – fo-
galmazott Gyarmati Gabriel-
la, a Munkácsy Mihály Múze-
um művészettörténésze.

H. Sz., M. E.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A mobilozás veszélyei

Csak tiszta forrásból – idén 662 alkotás érkezett a pályázatra

Az időszaki kiállítás megnyitója a múzeumban

Petőfi ihlette kortárs művészeti alkotásLegfelül Petőfi Sándor születési anyakönyvi bejegyzése

Kárpát-medencében élő fotósok fekete-fehér alkotásaiból nyílt kiállítás a Lencsésin

Petőfi-anzix a Munkácsy Mihály Múzeumban
A költőre emlékeztető kortárs képzőművészeti alkotásokat is bemutatnakKözlekedés gyermekszemmel

Békéscsabáról és a kör-
nyező településekről közel 
600 rajzot küldtek be óvo-
dások és általános iskolá-
sok a „Biztonságos közle-
kedés gyermekszemmel” 
című rajzpályázatra. 

Az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottság idén is 
meghirdette a rajzpályázatát, 
amelynek keretében idén a 
közlekedés közbeni mobil-
telefonálás veszélyeit kellett 
lerajzolniuk a gyerekeknek. A 
Békéscsabai Városi Baleset-
megelőzési Bizottság a Bé-
kés Megyei Könyvtárban ren-
dezett kiállítást a munkákból. 
Szántó Zsolt, a polgármesteri 
hivatal kabinetfőnöke köszön-
tője után Demény Levente 
rendőr százados beszélt ar-
ról, hogy a rajzok szemléle-
tesen mutatják be, milyen ve-
szélyes, ha egy járművezető 
fülhallgatóval vagy mobiltele-
fonnal a kezében közlekedik. 
Kérte a gyerekeket, hogy ha 
ilyet látnak a környezetükben, 
figyelmeztessék a közlekedőt 
a szabályok betartására.

A rajzversenyen az óvo-
dások korcsoportjában első 
helyezést ért el Bencsik-Hid-
végi Zoja (Lencsési Óvoda – 
Napsugár Tagóvoda), a má-
sodik Senci Máté (Lencsési 
Óvoda – Manóvár Tagóvo-
da), a harmadik Imre Léna 
(Szlovák Óvoda) lett. Az 
alsó tagozatos általános is-
kolások között első Szkalczi 
Nóra (Petőfi Utcai Általános 
Iskola), második Nemesnyik 
Ábel (Jankay Tibor Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Is-
kola), harmadik Fábián Alex 
(Gerlai Általános Iskola). A 
felső tagozatosok közül az 
első Gajdács Gergő (Gerlai 
Általános Iskola), második 
Fürj Magdaléna (Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus 
Általános Iskola), harmadik 
pedig Kurucz Kitti (Esély Pe-
dagógiai Központ) lett.

A helyezettek mellett a 
Békéscsabai Médiacentrum, 
Békés Megyei Könyvtár és a 
Békéscsabai Városi Baleset-
megelőzési Bizottság jóvol-
tából 50 gyermek vehetett át 
különdíjat.

Csak tiszta forrásból cím-
mel 17. alkalommal hir-
detett pályázatot a Kár-
pát-medencében élő és 
alkotó magyar fotósoknak a 
Lencsési Közösségi Ház és 
a Márvány Fotóműhely. A 
fekete-fehér képekből álló 
tárlat megnyitóját március 
15-én tartották a közösségi 
házban, ahol a forradalom 
és szabadságharc esemé-
nyeiről is megemlékeztek. 

Takács Péter, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetője el-
mondta, hogy a Csak tiszta 
forrásból pályázat ötletgaz-
dája a Márvány Fotóműhely 
korábbi vezetője, Bazsó Imre, 
aki sajnos már nincs köztünk. 
– Ő vetette fel, hogy hirdes-
sünk meg a Kárpát-meden-

cében egy olyan pályázatot, 
amelyre fekete-fehér, analóg 
vagy digitális képekkel lehet 
nevezni. Ennek már első al-
kalommal is nagy sikere volt, 
így hagyományt teremtettünk 
– jegyezte meg Takács Péter.

A pályázatra idén 137 fo-
tós összesen 662 képpel ne-
vezett, ezek közül a legjobb 
50 alkotást állították ki. 

– A Kárpát-medence külön-
böző pontjairól érkezett alko-
tások az összetartozásunkat 
erősítik, megmutatják azt a 
közös látásmódot és gondol-
kodást, ami összeköt minket 
– jegyezte meg dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok, a József At-
tila Lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat vezetője.

A beküldött képek témája 
a természetfotóktól az akto-

kon, az épületrészleteken át a 
portrékig vagy a grafikai jelle-
gű alkotásokig széles skálán 
mozgott. A zsűri – Baán Kata-
lin fotóművész, Lőkös Zoltán 
fotóművész és Törköly József 
fotóművész – döntése alap-
ján idén az első díjat a kislődi 
Alagi Mihály kapta, második 
a budapesti Rácz Péter, har-
madik pedig a békéscsabai 
Méhes Miklós lett. 

A Lencséi Közösségi Ház 
különdíját az orosházi Monos-
toriné Hrabovszky Éva, Békés-
csaba különdíját a budapesti 
Rajkai György, Bazsó Imre 
különdíját a várpalotai Szalai 
Attila érdemelte ki. Most adták 
át a tavalyi pályázat közönség-
díját is, amelyet a mezőberényi 
Baranya Róza vihetett haza.

Gy. R., M. E.



2019-ben is tovább folytató-
dik az előző évben elindult 
Gubis-életmű népszerűsíté-
se. Idén tavasszal, március 
29-én nyílik Dunaharaszti-
ban a Laffert-kúria kiállító-
termében az elRENDeltetett 
– Gubis Mihály művészete 
című, a Munkácsy Mihály 
Múzeumban nemrég befeje-
ződött tárlat vándorkiállítása. 
Az utazó anyag lényegében 
megegyezik majd az itthon, 
Békéscsabán látott váloga-
tással, annyi különbséggel, 
hogy aktualizálva lesz a Pest 
megyei kulturális intézmény 
teréhez. Ez a kiállítás május 
közepéig lesz látogatható, 
utána Jászberénybe visszük 
tovább az anyagot, a Gubis 
Mihály művészetét népsze-
rűsítő, a rá emlékező össze-
állítást. Az idei utazás vége 
Sárospatakon lesz, oda ősz-
szel érkeznek a művek. 

A választott városok és 
helyszínek szűkebb vagy tá-
gabb értelemben, de ismerős 
helyei voltak a művésznek. 
Dunaharasztiba, egy a Patak 
Csoportot támogató barát jó-
voltából kerül a kiállítás, és 
egy közelben lakó korábbi 
alkotótárs, Puha Ferenc fes-
tőművész fogja megnyitni a 
tárlatot. Ilyen apropóból és 
megközelítéssel szerveződ-

tek, szerveződnek a további 
helyszínek is, hogy Gubis Mi-
hály nagy erejű és méltány-
landó életművét emlegethes-
sük, hogy műveit újra és újra 
megszemlélhessük. 

A csabai kiállítás szer-
vezése közben támadt ez a 
„misszió” jellegű gondola-
tunk, bár esetünkben nem 
meggyőzni, hanem csak 
összehangolni kell a helyszí-
neket, hiszen Misel – ahogy 
mindenki hívta Gubis Mihályt 
– maga garantálja a minősé-
get. Ez az egyik hozadéka 
a csabai, tavaly év végén 
megrendezett tárlatnak. A 
másik, hogy a művész fia, 
Gubis-Vály Benedek, az élet-
mű örököse múzeumunknak 
ajándékozta édesapjának 
egy művét, mely a kiállítás-
ban volt látható. Címe: Fejet 

hajtó. Ez megnevezésében 
is kifejezi sokunk vélekedé-
sét Gubis Mihályról és mű-
vészetéről. A mű jellegzetes 
példája művészetének, és a 
tárlat kiemelt darabjai közé 
tartozott, hiszen összegződik 
benne az életmű csabai jelle-
ge, a nyomdászból lett nem-
zetközi hírű képzőművész 
hitvallása. Megjelenik benne 
a szék, mint legfőbb motí-
vuma, domináns benne a 
sok művésznek legnagyobb 
kihívást jelentő szín, a fehér 
használata. És sorolhat-
nánk, hogy mennyi mindent 
rejt magában ez a kép, mely 
most már közgyűjteményünk 
része lett.

Köszönjük még egyszer 
az adományt!

Ván Hajnalka 
művészettörténész
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KICSENGETÉS UTÁN II.
2019. április 1–3. Húsvéti témanapok a partneróvodákkal.

KÉPZŐMŰVÉSZEK SEPSISZENTGYÖRGYRŐL
2019. április 3-án, szerdán 17 órakor a Csabagyöngye Kulturális 

Központ Artériumában mutatkoznak be a Meseház Nemzetközi 
Művésztelepének sepsiszentgyörgyi alkotói:

Koszta Ervin, Nagy Tibor, Suciu Kata, Tamás Erika

AZ ÉN CSALÁDOM 
2019. április 5-én, pénteken 11 órai kezdettel a Meseházban 

kerül sor rajzpályázatunk díjkiosztó ünnepségére.
Részletek honlapunkon: www.mesehaz.hu. 

APÁRÓL FIÚRA – CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN
2019. április 6-án, szombaton 14 órától tojásfestés, húsvéti 

díszek készítése, népi ételkóstoló. Belépődíj 2 főtt tojás!

VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY
2019. április 10-én, szerdán 9 órától Békéscsaba általános 

iskolái legügyesebb mesemondóinak részvételével.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. április 10-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi 

Klubházban. Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: SZINDBÁD. 
Huszárik Zoltán filmje, 1971.

VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
2019. április 12-én, pénteken 9 órától a Csabagyöngye K. K.-ban 

a város általános iskoláinak minősítő versenye.

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

Újr Liget Vásá
Hagyományok, helyi értékek, helyi és kézműves termékek, 

családi programok, kézműves foglalkozások
2019. április 6. 14:00 órától, a Széchenyi Ligetben 

VENDÉGEINK: 
BÁBGYALOGLÓ MŰVÉSZFALU - Készülődés Húsvétra
ZÖLDÜLJ! FORDULJ! - Kertészkedik a Család!

EELŐADÓINK:  
BONYHÁDI PÉTERNÉ - Kertészkedés tavasszal, közösen
DURAY BALÁZS - Vackor Közösségi kert Békéscsabán
GURBÁN LIVIUSZ - Mi fán teremnek a kosár közösségek?
PÓCSI GABRIELLA - KörösKosár a KVNE szervezésében

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL. 
Töltsük meg a Ligetet közösségi élettel!

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

PROGRAMOK

Április 2-án, kedden 10.30-tól minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ a Gál Ferenc Főiskola 
Gazdasági Karára (Bajza u. 33.) a közelgő választások fontosságáról, 

valamint az aktív részvételről szóló előadására.

Április 3-án, szerdán 17 órától folytatódik az Új utak a gyógyításban 
című előadás-sorozat a Jaminai Könyvtárban: dr. Szűcs Zoltán sebész, 
gasztroenterológus tart előadást Élet és minőség – avagy mit NE várj 

az orvosodtól címmel.

Töltse ki a Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 
online kvízjátékát a 2019-es európai választásokról és nyerjen otthoni 

hozzáférést biztosító kódot a Szotar.net és a MeRSZ adatbázisokhoz
A kvíz a konyvtar.bmk.hu címen érhető el.

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

Múlt-kor – új folyóirat a könyvtárban
Az idei évtől a Békés Megyei Könyvtárban elérhető a Múlt-kor című 

negyedéves történelmi magazin. A legfrissebb számot (2019. tavasz)
 keressék a kölcsönzőterem folyóiratrészlegében!

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Első lépések a művészi pályán
Gyarmati Gabriella, a Munkácsy 
Mihály Múzeum művészettörténé-
sze a festőóriás históriáját ötven 
fejezetre bontva járta körül mun-
katársaival. Ebből szemezgetünk.

Szamossy Elek vándorfestő itáliai 
tanulmányútjáról hazatérve kezdte 
meg működését a gyulai Harruckern–
Wenckheim-kastélyban. Még Fischer 
Károly műtermében ismerkedett meg 
Munkácsyval, akinek rajzait látva, 
1861 márciusában a kastélyban be-
rendezett műterembe hívta közös 
munkára. Rajzolni és festeni is taní-
totta a fiút. 

„Mialatt festegetett, eddigi életem-
ről meséltem neki és bevallottam fé-
lelmemet, hogy vissza kell mennem 
az asztalosműhelybe.

– Dehogy kell! – mondta. – Hiszen olyan ügyes és tehetséges, hogy többre viszi, mint 
egy asztalos!… Ezzel a mondattal dőlt el a sorsom” – írta Munkácsy az Emlékeimben.

Munkácsy lelkesen látogatta Szamossy Elek ideiglenes műtermét Gyulán, ám beteg-
ségéből nem tudott felgyógyulni. „…a láz nem múlt el s napról napra gyengébb lettem. 
Néha összeestem, elájultam, de mindez csak élesztette bennem az új lángot. Nagybátyám 
végre is aggódni kezdett folytonos betegeskedésem miatt, s megunta az orvos egyhangú 
receptjeit. Kijelentette, hogy ő maga fog meggyógyítani: homeopatikus módszerrel, mellyel 
– szerinte – csodákat lehet elérni.”

1861 első felében született Munkácsy Mihály első rajzgyűjteménye, a II. világháború óta 
lappangó Gyulai vázlatkönyv, amelyet Gyulán készült rajzainak javából, huszonegy lapból 
állított össze, kifejezetten Reök István számára. A fiú azt remélte, hogy az album meggyőzi 
Reököt a tehetségéről.

Munkácsy később felmérte, hogy tovább kell tanulnia, maga is belátta az akadémiai 
képzés szükségességét. Felvételt nyerve a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, a tandíj és 
a megélhetés finanszírozására portréfestést vállalt. Megörökítette pécsi rokonait, Reök La-
jost és Reök Lajosné Járossy Júliát, valamint gyermekeik arcképét is. A szülői párosportrét 
leánygyermekeik – többek között –, Irén és Gabriella arcképe követte. A bájos képmások 
egyikén szereplő Irén vállára, az effajta képi gondolkodásmódhoz idomulva, egy igen élet-
hű legyet is festett. 

A Munkácsy Mihály Múzeum néhány évvel ezelőtt vásárolta meg a Munkácsy által 
1867-ben festett Tóth Matild Békésen született, még későbiedermeier szellemben készült 
arcképét. A képet a család őrizte, de nem csak a festményre vigyáztak idáig. A sajtóbemu-
tatón az eladó lánya azt a fülbevalót viselte, amelyet Munkácsy oly részletezően megfes-
tett Tóth Matild arcképén.

Munkácsy – féléves ott-tartózkodás után – 1865 júliusában visszatért Pestre a bécsi 
képzőművészeti akadémiáról. A következő tanév őszi szemeszterében már Münchenben, 
1868-ban pedig a düsseldorfi akadémián találjuk. Az események ekkor kezdtek felgyorsul-
ni Munkácsy körül.

Munkácsy 1867-ben festette le Tóth Matildot

Gubis-tárlatokkal és a művész festményével 
gazdagodott a múzeum

Fo
tó

: M
TI



11KultúraCsabai Mérleg Csabai Mérleg

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

Március 29., péntek 17 óra – Garai Miklósné békéscsabai alkotó 
keresztszemes hímzéseiből összeállított kiállítás megnyitója. A kiállítást 
megnyitja Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Közreműködnek a Bartók 
Béla Szakgimnázium és AMI diákjai. A kiállítás megtekinthető április 12-éig 

hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény tanácskozótermében.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Április 1., hétfő 17 óra – Növényvédelem a biokertekben címmel Lukács 

Ágnes kertészmérnök előadása a Kertbarát kör foglalkozásán.

Április 2., kedd 18 óra – A Márvány Fotóműhely vendége Balog Lajos 
gyomaendrődi fotós, aki a madárfotózás témakörében tart vetítéssel 

egybekötött előadást és technikai bemutatót. 

Április 8., hétfő 14.30 óra – Békéscsaba főterének nevezetes épületei. 
A Nyugdíjasklub vendége Szakál Veronika történész.

FOTÓSÉTA
Április 9., kedd – Esti fotóséta a belvárosban a Márvány Fotóműhely 

tagjaival. Találkozás 18 órakor a Kossuth téren. 

KÖLTÉSZET NAPJA
Április 11., csütörtök 11 óra – Megemlékezés József Attila Lencsési úti 

szobránál. Közreműködnek a Lencsési Óvoda nagycsoportosai.
Verset mondanak a közösségi ház Nyugdíjasklubjának tagjai. 

HÚSVÉTI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Április 13., szombat 10–12 óra – Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, 

a tojásfestés technikáival, húsvéti díszek és kellékek készítése.
Belépődíj: 2 db főtt tojás. 

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

KöszönetkoncertElindult a Tavaszi Fesztivál
Az Acoustic Planet és A Dal szereplői a színpadonA paletta színes: zene, színház, tánc, képzőművészet 

Az Acoustic Planet lett az év 
felfedezettje A Dal 2019 mű-
sorában, de a zsűri szavaza-
tai alapján a második helyet is 
bezsebelte a dalversenyben. 
Az együttes március 15-én a 
csabai és Békés megyei sza-
vazatokat egy koncerttel kö-
szönte meg a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. A kon-
certen az Acoustic Planet mel-
lett közreműködött A Dal 2019 
verseny több versenyzője is.

Zsúfolásig megtelt a Csa-
bagyöngye hangversenyter-

me pénteken este. Óriási ér-
deklődés övezte a fellépőket, 
sokan már be sem fértek a 
terembe. A köszönet koncer-
ten először az Acoustic Planet 
énekese, Zsombok Réka kö-
szöntötte a megjelenteket, 
ahogy fogalmazott: nagyon 
megható számukra ez a pil-
lanat, és talán mérföldkő az 
életükben. Ezt követően Szar-
vas Péter polgármester szólt a 
közönséghez. 

– Szeretünk szurkolni olya-
noknak, akik iránt érdeklő-

dünk, és akikért izgulunk. A 
szurkolás többnyire a sport 
világában fordul elő, de az 
elmúlt hetekben olyanok-
nak szurkoltunk, akik a zene 
területén mutatták meg te-
hetségüket és kiválóságu-
kat. Nagyon sokan követték 
a 2019-es A Dal versenyt, 
és a végeredmény azt mu-
tatta, hogy nagyon sokan 
szavaztak a mi kedvence-
inknek. Tudjuk a verseny 
végeredményét, de nekünk, 
csabaiaknak az Acoustic 
Planet zenekar lett a győz-
tes, mert ők álltak a legköze-
lebb a szívünkhöz – méltatta 
a fellépőket a polgármester.

A koncerten az Acoustic 
Planet előadta legismertebb 
dalait, és több feldolgozás-
sal is megörvendeztette a 
közönséget. Vendégfellé-
pőként A Dal 2019 verse-
nyéből Vavra Bencét, Nagy 
Bogit, Antal Timit és Demko 
Gergőt, végül pedig Szekér 
Gergőt hallhatta a közönség, 
amelynek tagjai vastapssal 
díjazták a zenészek produk-
cióit.

Gy. R.

Idén 17. alkalommal ren-
dezik meg a Tavaszi Fesz-
tivált Békéscsabán, már-
cius 19-e és április 20-a 
között. A rendezvényre 
összművészeti progra-
mok széles kínálatával, 
összesen ötven rendez-
vénnyel várják az érdeklő-
dőket. 

Vandlik-Varga Nelli, a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pont kommunikációs vezető-
je elmondta: a fesztivál nagy 
múltra tekint vissza és a kez-
detektől fogva három rende-
zői elv működik a programok 
összeállításánál.

– A programokra a sok-
színűség jellemző, a köny-
nyűzene mellett a színház, a 
tánc, a képzőművészet és az 
irodalom is képviselteti magát 
összesen ötven eseménnyel. 
Az országos és nemzetközi 
előadókon túl a helyi fellépők 
is nagy szerepet kapnak. Visz-
szatérő például a Körösparti 
Vasutas Koncert Fúvószene-
kar, a Bartók Béla Vegyeskar, 
Hajtmann Ildikó (most Vozár 
M. Krisztiánnal) és a Csaba 
Big Band, akik rendszerint 
megtöltik a rendezvényteret. 
A programok nagy része a 
Csabagyöngyében várja a 
kikapcsolódni vágyókat, de 

a Jókai színházban, a mú-
zeumban, a bábszínházban 
és a Vasutasban is lesznek 
rendezvények – ismertette a 
kommunikációs vezető.

Forczek Győző fesztivál-
igazgató úgy fogalmazott: év-
ről évre az a céljuk, hogy a le-
hető legszélesebb korosztályt 
szólítsák meg programjaikkal. 
Hozzátette, hogy a rendez-
vények nagy része a 20 év 
fölötti korosztálynak szól, de 
a családokra is gondoltak: 
április 6-án az Alma zenekar 
révén a legkisebbekre is kel-
lemes időtöltés vár a fesztivál 
keretében.

A Tavaszi Fesztivál Somo-
gyi-Tóth Dániel és az Alföld 
Quartet koncertjével vette 
kezdetét. Az első napokban 
fellépett a Honeybeast a 
Szegedi Balett közreműködé-
sével és Koncz Zsuzsa (lap-
zártánk után). Március 31-én 
jön a Kiev Balett, de hallhatja 
majd a közönség az Orfeo 
Zenekart és a Purcell Kórust, 
valamint Deák Bill Gyulát is 
a Borsodi Blue Collectivvel 
kiegészülve. 

Gyemendi Réka

Az együttes a csabai és Békés megyei szavazatokat egy koncerttel köszönte megA Tavaszi Fesztivált Somogyi-Tóth Dániel és az Alföld Quartet koncertje nyitotta meg

A hangversenyterem zsúfolásig megteltForczek Győző, Szarvas Péter és Herczeg Tamás
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K I T E K I N T Ő

2019. április 1., hétfő 2019. április 2., kedd 2019. április 3., szerda 2019. április 4., csütörtök 2019. április 5., péntek 2019. április 6., szombat 2019. április 7., vasárnap

2019. április 8., hétfő 2019. április 9., kedd 2019. április 10., szerda 2019. április 11., csütörtök 2019. április 12., péntek 2019. április 13., szombat 2019. április 14., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

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

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.05 Zöld7
18.30 Generációnk
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Múltidézés
21.55 Örmény nyomok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Zöld7
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.25 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggódunk érted 16.
21.55 Paskó atya konyhája
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.40 Zöld7
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
21.00 Bűn és büntetlenség
22.10 Aggódunk érted 14.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Utánpótláslesen
  8.10 Kezdőkör
  8.40 Zöld7
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
17.50 Púder
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Generációnk
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A foci háza táján 1.
21.55 Demencia
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 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 A foci háza táján 2.
21.55 Depresszióról
 érthetően
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Épí-Tech
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Napsugár Bábszínház
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 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 Kárpátaljai tragédia
21.55 Aggódunk érted 13.
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 Zöld7
  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 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Utánpótláslesen
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Kikiriki,
 talán szerda van
22.30 Utánpótláslesen
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 BRSE TV
  9.10 Sztárportré
  9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.25 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 1.
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 Zöld7
  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 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 2.
22.10 BRSE TV
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 Generációnk
21.00 Kezdőkör:
 Békés–
 Törökszentmiklós
 kosárlabda-mérkőzés
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–
 Nyíregyháza
 labdarúgó-mérkőzés
12.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 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 Magyar kultúra napja
22.40 Púder
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:
 Békés–
 Törökszentmiklós
 kosárlabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Vérösvény
22.40 Púder
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság
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A téli pihenő után újra kinyitott a szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark 

A Kikeleti kapunyitó program 
keretében dr. Tirják László, a 
nemzeti park igazgatója és a 
meghívott vendégek jelenlé-
tében adták át az Anna liget-
ben a tél folyamán megépült 

interaktív tanösvény-ele-
meket, amelyek célja, hogy 
elősegítsék a környezeti ne-
velést és hasznos informáci-
ókkal szolgáljanak a vendé-
geknek.

Bár az idő kicsit borongós 
volt, ez nem jelentett aka-
dályt a vendégek számára, 
hogy megismerkedjenek az 
ország első természetisme-
reti napórájával. Rengetegen 
kipróbálták az óriás fészek-
odút és a különböző interak-
tív természetismereti játéko-
kat is, a legbátrabbak pedig 
még a lábbelijüktől, zoknijuk-

tól is megszabadultak, hogy 
végigjárhassák a mezítlábas 
ösvényt. 

A látogatók megismer-
hették az állatpark legújabb 
lakóit is. Különleges récefé-
léket (üstökös réce, nyílfar-
kú réce, kendermagos réce, 
barát réce, kerceréce) is lát-
hattak az állatpark taván. A 
bukóréce fajok mókás vízi 

mutatványokkal szórakoztat-
ták kíváncsi szemlélőiket, de 
a kilenc frissen született vad-
malac is nagy sikert aratott. 

A park egyik új sztárja a 
természetben ritkán megfi-
gyelhető uráli bagoly, melyről 
az újonnan épült röpdéjénél 
tudhattak meg információkat 
az érdeklődők. A mentés-
ből származó, emberkézhez 

szoktatott madár álmos pis-
logással vette tudomásul a 
látogatók kíváncsi tömegeit. 

A programot a víz világ-
napja rendezvényeihez kap-
csolódva a hajdani ártéri 
gazdálkodás megismerteté-
sével zárták, melyet látvá-
nyos, a látogatók által műkö-
désbe hozható terepmodell 
segítségével mutattak be.

A téli zárvatartást követően március 15-én ismét megnyi-
totta kapuit az érdeklődők számára a Körösvölgyi Látoga-
tóközpont és Állatpark. A park munkatársai idén is számos 
érdekességgel készültek.
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Március 14-e és március 
21-e között Abu-Dzabiban 
és Dubajban zajlottak a 
speciális olimpia nyári vi-
lágjátékai, ahol 14 sportág-
ban 62 magyar versenyző 
indult, köztük a békéscsa-
bai Vizsnyai Dávid asztali-
teniszező és Lehoczki Já-
nos erőemelő, a Vandháti 
DSE sportolói, akiket kö-
szönet illet helytállásukért. 

A mostani világjátékokon 
Abu-Dzabiban és Dubajban 
180 ország mintegy 8000 
értelmi fogyatékossággal élő 
sportolója vett részt, és a ma-
gyar speciális sportolók iga-
zán parádésan szerepeltek: 
összesen 32 aranyérmet, 26 
ezüstérmet, 11 bronzérmet, 
12 negyedik helyezést, hat 5. 
helyezést és egy 6. helyezést 
gyűjtöttek be. 

Vizsnyai Dávid négy évvel 
ezelőtt Los Angelesben is ki-

tűnően szerepelt a speciális 
olimpia nyári világjátékain, ak-
kor két aranyéremmel (egyé-
niben és párosban Árvai At-
tilával) és egy bronzéremmel 
(egyesített párosban Gulykás 
Jánossal) térhetett haza. Dá-
vid most egyéniben megvédte 
négy évvel ezelőtti speciális 
olimpiai bajnoki címét, Kaj-

tár Eszterrel párosban pedig 
bronzérmet szerzett. 

Dávid tinédzser kora óta az 
SO asztalitenisz-versenyek ál-
landó résztvevője. Folyamato-
san és egyenletesen fejlődve 
vált érett játékos belőle. Min-
dennap edz Békéscsabán, és 
rendszeresen kihasználja az 
SO-n kívüli versenyeken való 
indulás lehetőségét is. Rend-
kívül elkötelezett, az asztalite-
nisz az életének nagy részét 
kitölti, nem csak edz, hanem 
folyamatosan nyomon követi a 
sportág eseményeit. Az asztal 
fölötti, rövid labda elleni fonák 
pörgetését a nemzetközi ver-
senyeken is elismeréssel em-
lítik az ellenfelek és edzőik.

Lehoczki János erőemelő 
mindhárom versenyszámá-
ban, valamint összetettben is 
ezüstérmes lett. Tehetséges 
erőemelő. Nyolc éve verse-
nyez ebben a sportágban. Az 

első négy évben a megyei 
eseményeken indult és jutott 
el a bajnoki címig, majd 2014 
óta az MSOSZ által szerve-
zett versenyeken többszörös 
megyei és országos bajnoki 
címeket szerzett. Kiegészítő 
sportként kislabdahajításban 
és labdarúgásban jeleske-
dik. Megbízható, az edzés-
munkát szorgalmasan és 
nagy kedvvel végzi. A bé-
késcsabai Esély Pedagógi-
ai Központ szakiskolájának 
2012-ben végzett tanulója. 
Kőműves és szobafestő a 
szakmája. Jelenleg egy köl-
töztető cégnél dolgozik.

A csabaiak mellett az ele-
ki Jenei Zoltán 100 méteres 
gyorsúszásban győzedel-
meskedett, a gyulai Nagy 
András pedig bowlingban, 
Rénes Márta párjaként áll-
hatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára.

A közelmúltban rendezték 
meg a kétnapos MATSZ-
PROLAN Női Felnőtt Szer-
bajnokságot, ahol két bé-
késcsabai versenyző is a 
szerekhez állt. Makra Noémi 
három szeren indult és olyan 
jól sikerültek gyakorlatai, 
hogy felemás korláton a má-
sodik, gerendán a harmadik, 
talajon pedig az első helyen 
végzett. Noémi így nyilatko-
zott a verseny után: "Egész 
jól sikerült a verseny, sokkal 
jobban kezdtem ezt az évet, mint a tavalyit. Nem teljesen vagyok elégedett magammal, de 
örülök, hogy talajon lettem első, itt számítottam rá a legkevésbé." Szabó Mónika négy szeren 
indult, ugrásban a 6., gerendán a 8., talajon a 8. helyen végzett.

A viharsarki labdarúgás 
támogatóit, mecénása-
it és partnereit fogadta a 
Békéscsaba Labdarúgó 
Akadémia a közelmúltban 
azzal a céllal, hogy meg-
köszönje mindazt a segít-
séget, amelyet a sportág 
minél lendületesebb fejlő-
déséért nyújtanak.

– Gyorsaság és látvány: 
hasonló megoldásokkal ké-
szülünk, mint a fiúk a pályán 
– ezekkel a gondolatokkal 
vezette fel dr. Kovács Mihály, 
a Békéscsaba 1912 Előre SE 
elnöke azt a rendezvényt, 
amelyet az egyesület a Mun-
kácsy Hotelben tartott. 

A közművelődési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizottság 
elnöke azt az összefogást 
emelte ki, amely a labdarú-
gást övezi Békéscsabán. Bíró 
Csaba szerint, ha nem lenné-
nek olyan vállalkozók, cégve-
zetők, akik értéket látnak a 
csabai utánpótlásban, akkor 
nem lenne elérhető ilyen fej-
lődés az akadémiánál. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter megjegyezte, hogy egy 
ÁSZ-vizsgálat szerint Békés-
csabán túl sok önként vállalt 
feladatra áldoznak. Hozzátet-
te: ha a sportkedvelő közön-
ség megérdemli, hogy első 
osztályú, magas színvonalú 
mérkőzéseket lásson a város-

ban, akkor a fiatalok is meg-
érdemlik, hogy kibontakoztat-
hassák tehetségüket. 

Barkász Sándor többségi 
tulajdonos az egyesületnél 
pallérozódó fiatalok nevében 
is köszönetet mondott a TAO-
támogatásért. Hangsúlyozta: 
azt a célt tűzték ki maguk elé, 
hogy egyre több békéscsa-
bai, Békés megyei fiatal sze-
repeljen a felnőtt csapatban.

Ezt követően dr. Kovács 
Mihály az elmúlt esztendők 
fejlesztéseit mutatta be. Az 
elnök kiemelte, hogy ami-
kor elkezdte a munkát, akkor 
három alappillér – a felnőtt 
csapat, az utánpótlás és 
az infrastruktúra – folyama-
tos fejlődését tűzte ki célul. 
Hangsúlyozta, hogy a klub 
a helyi fiatalok felé fordult az 
elmúlt években. Az akadé-
mia munkáját illetően beszélt 
arról, hogy az egyesület régi-

ós központként működik, így 
folyamatosan figyelemmel 
követhetik a térség legjobb 
utánpótlás-játékosait. Az inf-
rastruktúra vonatkozásában 
kiemelte a 4-es Honvéd ut-
cai sporttelep létrehozását, 
amely bázisként szolgálja 
az utánpótláscsapatok mun-
káját. Elárulta, hogy szeret-
nének kialakítani egy fedett 
műfüves pályát is, amely a téli 
felkészülést segítené.

Az akadémia szakmai ve-
zetője egy rövid prezentáció-
val idézte fel a csabai labdarú-
gás múltját és jelenét. Jakab 
Péter egy 107 éves csapatké-
pen szereplő játékosok neveit 
sorolva megjegyezte: már azt 
a gárdát is helyi, csabai játé-
kosok alkották. Hozzátette: a 
cél, hogy ez a jövő Előréjére 
is jellemző legyen és a „mi 
gyerekeinknek” szurkolhas-
sunk a Kórház utcában.

13SportCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A világjátékokon 14 sportágban 62 magyar versenyző indult, köztük két csabai

Lehoczki János

Makra Noémi a dobogó legfelső fokán

Vizsnyai Dávid

Teniszcentrum

Remekeltek a tornászok Békéscsaba Labdarúgó Akadémia

Tízmillió forint korszerűsítésre Véget értek a speciális olimpia nyári világjátékai Abu-Dzabiban és Dubajban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 10 
millió forint vissza nem térítendő támogatásból megújul-
hat a Kórház utcai teniszcentrum Békéscsabán. 

A teniszcentrum a 1920-as években épült és jelenleg össze-
sen hat pályával üzemel. A szokásos tavaszi felújítási mun-
kálatokat már elkezdték, a nyert támogatásnak köszönhetően 
pedig egy nagyobb korszerűsítés is elindulhat.

Mint azt Vágréti László, a Békéscsabai Előre Teniszklub 
elnöke elmondta, a kandelábereket szeretnék kicsit meg-
emelni, és több fényvetővel látnák el a pályákat, mert a sok 
árnyékos terület miatt a meglévő világítással nehézkes a te-
nisz. Hozzátette, hogy a támogatásból a liget felőli rézsű lelá-
tó részének a korszerűsítése és az automata locsolórendszer 
felújítása is megvalósulhat, emellett még pálya-karbantartási 
eszközök beszerzését tervezik. 

– Igyekszünk minden labdajáték infrastruktúra-hátterét 
javítani. Ráadásul ebben az esetben vissza nem térítendő 
támogatásról van szó, a városnak nem kell önerőt vállalnia. 
Bízom abban, hogy a megújult teniszcentrumban lehetőség 
lesz olyanoknak is kipróbálni ezt a nagyszerű játékot, akik ed-
dig nem teniszeztek – fogalmazott Szarvas Péter polgármes-
ter, hozzátéve, hogy a sporttelep a beruházás befejeztével 
komfortosabb körülményeket fog nyújtani a teniszkedvelők-
nek, és talán egy következő Fucsovics Márton vagy Babos 
Tímea is pont itt fog megismerkedni ennek a sportágnak a 
szépségeivel.

A teniszcentrum április elején nyit majd, a felújítási munkák 
a teniszezőket nem fogják zavarni.

K. A.

A cél, hogy a „mi gyerekeinknek” szurkolhassunk
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Köszönet Dávidnak és Jánosnak



április 17-én, szerdán 19 órától
a Csabagyöngye Hangversenytermében.

Az emberi élet és lélek leggazda-
gabb, legtitokzatosabb, legmé-
lyebb, legellentmondásosabb, hol 
magasba emelő, hol fájdalmas – 
egy szóval a SZERELEM sokszínű 
világába hívja egy közös utazásra 
a közönséget HAJTMANN ILDIKÓ 
és VOZÁR M. KRISZTIÁN a LOVE 
STORY CD-bemutató koncerten, 
több mint 20 népszerű szerelmes dal segítségével. 

Az est vendége a ROKODÁL zenekar, amelynek tagjai 
újabb színt visznek a közös lélekutazásba.

14 Csabai MérlegSzínes

„Ételt az Életért” A magyar–lengyel barátság 

Verbunkostalálkozó az Esélyben

Hetekig tartó gyűjtés 
eredményeként március-
ban ismét ételt osztott az 
Ételt az Életért Közhasz-
nú Alapítvány, a Krisna-
hívők humanitárius szer-
vezete Békéscsabán, a 
VOKE Vasutas Művelődé-
si Háza és Könyvtárában.

A Krisna-tudatú hívők már 
három évtizede segítik a 
rászorulókat meleg étellel és alkalmanként tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal. 
Missziójukhoz lelkes békéscsabaiak is csatlakoztak, akik élelmiszer- és pénzadományokat 
gyűjtöttek, ebből először idén januárban, majd március 16-án szerveztek ételosztást.

Most 108 csomagot osztottak ki, több mint kétszáz embert segítve, köztük az Esély Peda-
gógiai Központ nehéz körülmények között élő tanulóit is.

A program részeként a gyermekes családok a Bábgyalogló Művészfalu és Bábszínház 
mesemondó előadásán vehettek részt, és volt büfé is a helyszínen, szendvicsekkel, gyü-
mölccsel, édességgel, fánkkal.  A támogatóknak köszönhetően pedig igazán tartalmas, több 
mint tíz kilogrammos, tartós élelmiszereket tartalmazó csomag is jutott ezen a napon azoknak 
a családoknak, akiknek ez valódi segítséget jelentett.

Az alapítvány a szándékai szerint a továbbiakban is folytatja a gyűjtést és az ételosztást.
M. E.

A magyar–lengyel barát-
ság napja alkalmából tar-
tottak ünnepi koncertet a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma Ter-
mében. A rendezvényen 
fellépett a Nyíregyházi 
Lengyel–Magyar "Da-
lárda" és a békéscsabai 
Chopin Kórus.

Március 23-án van a ma-
gyar–lengyel barátság napja. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyel Szejm 
rá pár napra, március 16-án nyilvánította ünnepnapnak március 23-át. 

Az ebből az alkalomból rendezett találkozón elsőként Leszkó Malgorzata, a csabai len-
gyel nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Bátori Zsolt, a szol-
noki lengyel önkormányzat elnöke mondott beszédet, kiemelve a népek közötti barátságot. 
Megjegyezte, hogy Lengyelország és Magyarország között olyan kötelék van, amely más 
országoknál nem figyelhető meg, majd Máté László csabai elnökhelyettes szólt a közön-
séghez.

A rendezvényen elsőként a Nyíregyházi Lengyel–Magyar "Dalárda" adott műsort Pappné 
Szabó Ella vezényletével, majd a Chopin Kórus lépett fel Szák-Kocsis Péter karvezetővel, 
végezetül közösen is énekeltek a megjelentekhez. 

Gyemendi Réka

Idén is Verbunkostalálko-
zóval emlékeztek meg az 
Esély Pedagógiai Központ-
ban az 1848–49-es forra-
dalomról és szabadság-
harcról kedden. 

Széll János etnográfus mu-
zeológus a rendezvényen el-
mondta, hogy már hagyomá-
nyai vannak az eseménynek: 
évről évre lelkes pedagógu-
sok készítik fel a diákokat az 
ünnepségre. Itt nem a versenyzés a lényeg, hanem az, hogy találkozzanak egymással az 
iskolák diákjai és közösen emlékezzenek meg nemzeti ünnepünkről.

Sallainé Benke Edit pedagógustól, az esemény szervezőjétől megtudtuk, hogy az ünnep-
ségen részt vevő kórusok Gyuláról, Békésről és Sarkadról érkeztek. 

Nemcsak verbunkosokat hoznak ezekre az alkalmakra, hanem mozgásos produkciókat is. 
A sarkadiak például egy zászlótáncot adtak elő, míg a gyulaiak modernebb zenekari művek-
ből állították össze előadásukat. A mi diákjainkra pedig a klasszikus népdalok a jellemzőek 
– árulta el a szervező.

Sallainé Benke Edit kiemelte: az emlékezésen túl azért indult öt évvel ezelőtt a program, 
mert meg akarták cáfolni azt a nézetet, miszerint a gyerekek nem szeretnek énekelni. Ez most 
is sikerült, és a gyerekek – mint mindig – most is nagyon lelkesek voltak.

Gy. R.

2019

2019. 
április 
12-14.
Gyula, Várkert

JEGY INFORMÁCIÓK:
NAPIJEGY:  1.500 FT   |  3 NAPOS BÉRLET: 4.190 FT

A RENDEZVÉNY BELÉPŐJEGY KÖTELES. 10 ÉVES KOR ALATT DÍJTALAN A BELÉPÉS.

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.TIXA.HU/GYULAIPALINKAFESZTIVAL2019

ÁPRILIS

ÁPRILIS

ÁPRILIS

Kapunyitás: 14.00 | Belépőjegy érvényesítés kezdete: 14.00

Kapunyitás: 10.00 | Belépőjegy érvényesítés kezdete: 12.00

Kapunyitás: 10.00 | Belépőjegy érvényesítés kezdete: 12.00

14.00 Nyit a Várkert
13.30  Brillante – 2019  

15.00 Pálinka Lovagrendek vonulása a 100 éves cukrászdától a Várkertig

16.00 Tabán Táncegyüttes műsora
16.30 Magyar Pálinka Lovagrend lovagavatása a Gyulai Várban 
17.30 Kárpát-medencei Nemzeti Összetartozás Pálinkája
18.00 BAGOSSY BROTHER COMPANY
19:30 Sztojka Tibi 
19.45 Hivatalos megnyitó – A Főváros kulcsának átadása  
21.00 MAGNA CUM LAUDE 
23.30 ANTOVSZKI BAND

10.00 Mediterrán zenekar
11.00 Gasztro Stand Up főzőshow a Tetovált Séffel, azaz Serényi Zsolttal  
13.00 KIS GRÓFO
13.30 A Szóvivők - Könyvbemutató Szabó Gabival és a Szóvivőkkel 
13:30 Szilva a konyhában   
14.30 HAM KO HAM 
15.30 ACOUSTIC PLANET 
16.30 Brillante – 2019    

19.00 TNT 
21.30 FENYŐ MIKLÓS 
23.00 RETRO DISCO

10:00   Sztojka Tibor és cigányzenekara
11.00 Játékos kvízműsor Gyula nevezetességeiről 
11.00 Gazda és pálinka a konyhában - kóstolóval egybekötött látványfőzés

11.30 Kacagó Bábszínház 
13.30 Teremi Trixi - „Hungarikum a javából” - operett show 
15.00 Sic Transit Folk Műhely 
17.00 ISMERŐS ARCOK 
18.30 Axel Kowollik akusztik műsora
19.30 RÚZSA MAGDI

- Gasztonómiai bemutató a Gyulai Almásy-kastély 
   Látogatóközpontban

ceremónia a Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpontban

Bérfőzetők és Magánfőzők Nemzetközi Párlat Versenyének 
eredményhirdetése

Kereskedelmi Főzdék Pálinka Versenyének 
eredményhirdetése - Polgármesteri Hivatal 
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Love Story
Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián 

CD-bemutató koncertje

PÁ LYÁ Z AT

Támogatás egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érde-
mes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó 
főhomlokzatra és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket 
képviselő kerítés felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, 
a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a köz-
területről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására;

c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) véde-
lemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket 
hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot 
tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

Információ a pályázat további részleteit illetően a www.bekescsaba.hu internetes hon-
lapon, illetve a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Városépítészeti Csoportjától kapható.

vissza nem térítendő támogatásra
az építészeti értékek helyi védelméhez
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Nemzetiségi szószólóként 
a Magyarországon élő 
szlovákságot képviseli az 
Országgyűlésben. A bé-
késcsabai kötődésű Pau-
lik Antal egy éve látja el a 
tisztséget. Többek közt az 
ezzel járó munkáról kér-
deztük.

– Az ön feladata a hazai szlo-
vákság képviselete a Parla-
mentben. Hivatalba lépése 
óta ez hogyan valósul meg? 
Milyennek látja a nemzeti 
érdekképviseletet Magyaror-
szágon? 

– A jogszabályi előké-
szítő munkában próbáljuk 
érvényesíteni az általános 
nemzetiségi szempontokat, 
több bizottságnak, csoport-
nak vagyok tagja. Az érdek-
képviselet az államigazgatás 
minden szintjén adott, a szó-
szólók megjelenésével teljes 
a rendszer, de ennek műkö-
dése nagyban függ a helyi 
viszonyoktól is. Az olyan te-
lepüléseken, ahol hagyomá-
nyosan élnek nemzetiségek 
– ilyen Békéscsaba, Szarvas, 
Tótkomlós – működnek ezek 
a kapcsolatok.

– Hogyan látja, mi jelenleg 
a hazai szlovákság legége-
tőbb problémája?

– Az elmúlt 3-4 évben, ha-
bár a jogszabályok adottak 
voltak, a finanszírozás nem 
volt megfelelő. Ez a helyzet 

az utóbbi években jelentősen 
változott. Állandó probléma, 
hogy az 1946-ban kezdődött 
lakosságcsere folyamán a 
szlovákok sok településről 
mentek el tömegével, de 
a régi, történelmi épületek 
itt maradtak. A Békés és 
Csongrád megye határához 
közeli Pitvaros lakosságának 
87 százalékos elvándorlása 
után megmaradt egy szép, 
150 éves templom, amely 
széthullik. Ugyanez jellem-
ző Budapesten, a Rákóczi 
úton, a magánkézben lévő 
Luther-udvarra. Próbáljuk 
visszaszerezni az épületet, 
de ehhez komoly források, 
politikai döntések és hajlan-
dóság kell.

– A békéscsabai fogadó-
óráin jellemzően milyen té-
mákkal fordulnak önhöz?

– Többnyire meghívások-
kal keresnek, fel szeretnék 
venni a kapcsolatot, kérdez-
nek a tervekről. Olyanok is 
keresnek, akik úgy gondol-

ják, hogy hátrány éri őket 
szlovákságuk miatt, vagy 
azért, mert szlovák intéz-
ményben dolgoznak.

– Mondhatjuk azt, hogy ön 
egyfajta kapocs a Magyaror-
szágon élő szlovákok közt?

– Kapocsnak ott van az 
országos önkormányzat, in-
kább azt mondanám, hogy 
ahol tudok, segítek. Fontos-
nak tartom, hogy minden 
meghívásnak eleget tegyek, 
és mindig elmondom, hogy 
mi a különbség az önkor-
mányzati szféra és a szószó-
lói pozíció között. Ha a kettő 
jól működik, akkor segíti egy-
mást. 

Paulik Antal minden hónap 
második péntekén fogadja 
a Szlovák Kultúra Házában 
azokat, akik előzetesen beje-
lentkeztek. 

(A teljes interjút megtalálhat-
ják a behir.hu Közélet rovatá-
ban!)

Varga Diána

A békéscsabai Kovács Gáspárné Mar-
git néni a napokban töltötte be a 100. 
életévét. Mint mondja, talán a munka 
szeretete segítette abban, hogy ilyen 
szép kort megéljen.

A kerek évfordulón sokakban felmerült a 
kérdés, mi lehet a titka a hosszú életnek? 
Aki Margit nénit ismeri, tudja, hogy jellem-
ző rá a vidámság, a határozottság, és az 
is, hogy mindig bizakodó, optimista. Pedig 
az ő életében is voltak nehézségek és 
megpróbáltatások. Az ötvenes években, 
amikor még Battonyán laktak, államosí-
tották a fűszerüzletüket, és ezzel elvették 
a többgyermekes család megélhetését. 
Nehéz időszak volt ez, de Margit nénit az 
optimizmusa ekkor sem hagyta el, átsegí-
tette a gondokon. 

Kovács Gáspárné mindig szerette a 
munkát. Három gyermekét nevelve sem 
maradt otthon háztartásbeliként, mint ak-
kor sokan mások. Békéscsabára költözé-
sük után dolgozott üzletben, később a Barneválnál, majd a konzervgyárban, végül a szak-
munkásképző kollégiumában, onnan is ment nyugdíjba úgy, hogy még négy évet rádolgozott. 

Nyugdíjas éveiben a Bánát utcai kis virágoskertjében szorgoskodott nap mint nap, és gyö-
nyörködött a munkája eredményében. Mindig mindennek tudott örülni, kiváltképp az unokái-
nak, és ott segített, ahol tudott. 

– Én egész életemben sokat szaladgáltam, dolgoztam, és fáradtságról soha nem panasz-
kodtam. Talán a munka és annak szeretete éltet – fogalmazott Kovács Gáspárné Margit néni, 
akit sok szeretettel köszöntöttek ezen a szép, kerek évfordulón a gyermekei, valamint hét 
unokája és hét dédunokája.

Hirdessen a Csabai  Mérlegben! 
Apróhirdetéseit a 7.Tv képújságában is közzétesszük!

Csabai  Mérleg •  behir.hu •  7.Tv
66/740-700 •  info@bmc.media.hu
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Molnár Ferencné (95)Rajki Jánosné (95) Felegyi Károly (90)

Kovács Gáspárné 100 éves

S Z É P K O R Ú A K

ISTEN ÉLTESSE MARGIT NÉNIT!

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.

OKTATÁS 
Jaminában kisiskolásoknak korrepetálás Tel.: 20/975-4487.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Pénzkereset! Otthoni csomagolással stb. Tel.: 90/603-607.

(audiopress.iwk.hu • 635 Ft/min • 20/910-4517).

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. 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

Kovács Gáspárné március 22-én lett 100 éves

Paulik Antal: Ott segítek, ahol tudok
A Magyarországon élő szlovákságot képviseli a szószóló 

Zöldülj! Fordulj!
A vándorkiállítás ismét útra kelt a Körösök Völgyében

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület interaktív vándorki-
állítása az Innovációs és Technológia Minisztérium támoga-
tásának köszönhetően az idei évben is 9 település általános 
iskolás diákjaihoz látogatott el 2019 februárjában és márciu-
sában. A kiállítást több mint 1000 gyermek tekintette meg és 
ismerhette meg a környezettudatos életmód egyes lépéseit.

Az egyesület animátorainak köszönhetően a gyerekek 
megismerkedhettek a komposztálás fontosságával és mód-
jával. Gyakorlati feladatokon keresztül megtanulhatták a sze-
lektív hulladékgyűjtés szabályait. A tudatos vásárlás témakör 
során a gyerekek az energiatakarékosság fontosságáról hall-
hattak tájékoztatót. A kiállítás végén helyi termékek kóstolása 
mellett az egészséges életmód és a helyi termékek fontossá-
gát emelték ki az animátorok.

A gyakorlati foglalkozások mellett az Egyesület a „Zöldülj, 
fordulj – Környezeti szemléletformálás a Körösök Völgyében” 
című projektnek köszönhetően az iskolák számára a környe-
zettudatosságot támogató eszközöket ajándékozott, úgymint: 
palackprést, összehajtható szelektív kukákat, komposztkere-
tet, madáretetőket. Emellett Z!F! szemléletformáló füzetcso-
mag is átadásra került. 

Jelen projekt keretében a vándorkiállítás Békéscsaba, 
Gyula, Szarvas, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, 
Tarhos, Sarkad és Doboz településekre látogatott el. Az el-
készült képes beszámolók az egyesület Facebook oldalán 
tekinthetők meg (https://www.facebook.com/korosokvolgye/), 
míg a Zöldülj! Fordulj! vándorkiállításról az egyesületünk 
honlapján olvashatnak bővebben az érdeklődők (http://
korosoknaturpark.hu/zoldulj-fordulj/), ahol a kapcsolódó kiad-
ványok és foglalkoztatófüzetek online, ingyen letölthetőek.
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BÉKÉSCSABA ANNOBÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Dr. Remenár Elek közkórház-igazgató főorvos emlékéreNem élhetek muzsikaszó nélkül és Az utolsó hősszerelmes
Két új vígjáték várja a nézőket

Dr. Remenár Elek sebészorvosra, a békés-
csabai közkórház korszerű alapjainak meg-
teremtőjére emlékezünk halálának hatva-
nadik évfordulója alkalmából.

A dr. Réthy Pál főorvos által 1865-ben alapított 
kórház 12 betegággyal kezdte el működését. 
1869-ben új épületekkel bővült a kórház, ame-
lyet Réthy Pál halála után dr. Reisz Miksa vá-
rosi főorvos vezetett. 

1907-ben dr. Remenár Eleket nevezték ki a 
csabai kórház igazgatójának és sebész-főor-
vosnak.

Dr. Remenár Elek 1876. január 6-án 
Nagymihályon (Zemplén megye) született. 
Középiskoláit Kassán és Eperjesen, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte, majd 1900-

ban orvos-doktorrá avatták. Hét évig híres professzorok mellett bővítette sokoldalú szakmai 
felkészültségét. A sebészetet Dallinger Gyula egyetemi tanártól tanulta. Békéscsabán nehéz 
szakmai, szervezési és gazdasági feladatok megoldása várt rá az éveken keresztül katonai 
feladatokat is ellátó kórházban. A nagy háborúban frontszolgálatot teljesített, ahol megsebe-
sült, majd tartalékos ezredorvosként a csabai katonai kórházban teljesített szolgálatot. Érde-
meiért több kitüntetést – Koronás Arany Érdemkereszt, Sebesülési Érem, Károly csapatke-
reszt – kapott.

Kórházigazgatóként az egészségügyi közigazgatást kellett szerveznie ott, „ahol alispán 
vagy a szolgabíró semmiféle egészségügyi érzékkel nem bír...”. Kórházbővítésre évtizedekig 
nem volt anyagi fedezet, pedig a korszerűbb belgyógyászati, sebészeti és a fertőzőbeteg-el-
látási körülmények szükségessé tették volna. 

A kórház fejlesztésére az 1930-as évektől adódott lehetőség a város által felvett külföldi 
kölcsönökből. Remenár Elek idejében 1933-ban kiépült a laboratórium, a prosektúra, továbbá 
a korszerűsített konyha. 1935-ben itt adták át az ország egyik legkorszerűbb, 100 ágyas új 
sebészeti osztályát, majd ez évben elkészült a szülészeti osztály is. 1936-ban a csabai köz-
kórháznak már 103 ágya és 4 osztálya volt. 

Remenár Elek kórház-korszerűsítő munkássága mellett kitűnően felkészült sebész is volt. 
Számos új műtéti eljárást vezetett be. Rendkívül szigorú volt a sebészeti munkában. Szorgal-
mazta az orvosok és nővérek magas színvonalú oktatását, törekedett a sebészek képzésére. 
Közülük lett kitűnő sebész dr. Kummer Antal, dr. Sáró András és dr. Koppany Ida. 

Dr. Remenár Eleket szakmai munkájának elismeréséül egészségügyi tanácsosi, majd fő-
tanácsosi címmel tüntette ki a kormány. 1945 év végéig aktívan dolgozott. Szakmai munkájá-
ban kiegyensúlyozott volt, nagyon szerette a zenét, maga is magas fokon művelte, az Aurora 
Kör zenekarának karnagyságát is vállalta.

Két vígjáték bemutatójára készül a Békéscsa-
bai Jókai Színház.  Móricz Zsigmond Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül című darabját március 
29-étől, Neil Simon művét, Az utolsó hőssze-
relmest április 1-jétől láthatja a közönség. 

Móricz Zsigmond művével újra magyar klasszikus 
kerül műsorra, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
című előadást Katkó Ferenc színművész rendezi. 
A Nyíri Balázs vidéki kisbirtokos és felesége, Pó-
lika történetét elmesélő színpadi örökzöld egy le-
tűnt kort, a 19. század végi dzsentrik, a duhajkodó, 
mulatozó földesurak világát idézi. A nagyszínpadi 
előadásban klasszikus cigányzene és autentikus 
magyar népzene szól, utóbbi szabolcsi, nyírségi 
gyűjtésből. 

A népes szereplőgárdát felvonultató előadás 
rengeteg kitűnő lehetőséget kínál. Balázs, nyíri 
birtokos alakját Csomós Lajos játssza, Mészáros 
Mihály alakítja Lajos bácsit, Tege Antal egy pesti 
jogász szerepét ölti magára. Pólikát, a feleséget 

Csonka Dóra játssza. Zsani néni a Jászai Mari-díjas Kovács Edit, Pepi néni Fehér Tímea, 
Mina néni Nagy Erika lesz, Földesi Ágnes Villő Birit, de lehetőséget kap a produkcióban szinte 
az egész társulat, továbbá táncosok, zenészek. Koreográfus ifjabb Mlinár Pál.

Az 1880-as évek végét idéző, korhű jelmezeket Kiss Kata tervezte. A két helyszínen, a nyíri 
birtokon és Zsani néni házában játszódó történet díszlete Egyed Zoltán munkája. 

Neil Simon Az utolsó hősszerelmes című vígjátéka a stúdiószínházi sorozat negyedik elő-
adása, a darabot új helyszínen, a Művész Kávéházban mutatja be a társulat. Az előadást 
Csurulya Csongor rendezi. 

Barney Cashman negyvenes éveiben járó sikeres New York-i halvendéglős szerepét a 
Jászai Mari-díjas Bartus Gyula játssza, a három női figurát Tarsoly Krisztina. 

A darab arról szól, hogy főhőse boldogan él családjával, ám egy napon rádöbben, hogy 
életéből mégis hiányzik valami! Úgy gondolja, ha meg akarja ismerni a valódi életet, akkor 
meg kell ismernie a házasságtörés, azaz a kaland édes ízét. A rendező úgy véli, ez a Barney 
lehet István, László vagy János, bárki, egy férfi, férj közölünk, hasonló vágyakkal. A darab 
arra keresi a választ, hogy ki tudja leginkább beteljesíteni a vágyainkat, mire elég a házasság-
ban leélt sok év, megmenthető-e a menthetetlennek tűnő kapcsolat. 

Neil Simon nem véletlenül az egyik legsikeresebb színpadi szerző világszerte, darabjain 
jókat nevetünk, közben elgondolkodhatunk saját életünkön, hibáinkon, tükörbe is nézhetünk. 
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