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Támogatás

Az ütemezés szerint halad a piac felújítása

Anita felkészülését segítik

Kozma János: A tervezők és a kivitelezők is komolyan vették a határidőket

Békéscsaba önkormányzata, az olimpiai bronzérmes
súlylökő Márton Anita, valamint a Kopp Békéscsabai
Atlétikai Club háromoldalú
megállapodást kötött. A
szerződés egy hétmillió forintos támogatásról szólt,
amely a dobóatléta jövőbeni felkészülését és versenyzését segíti.
Békéscsaba közgyűlése még
februárban döntött Márton
Anita támogatásáról, ezzel is
kifejezve azt, hogy a város
büszke a sportolóra. Dr. Ferenczi Attila, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club elnöke
hangsúlyozta: a városi sportélet fejlődéséhez kellenek az
olyan húzónevek, mint Márton
Anita, aki sokszor, sok versenyen bizonyított már eddig is,
öregbítve a város hírnevét.
Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai
Atlétikai
Club
ügyvezetője kiemelte, hogy
örömmel fogadták az egye-

dülálló támogatást, ami annak
bizonyítéka is, hogy mennyire
odafigyel a város a klubra, az
atlétikára és természetesen
Anitára. Hozzátette, hogy a
támogatás nemcsak Anita,
hanem a fiatalabb sportolóik
felkészülését, versenyeztetését is segíti.
Szarvas Péter polgármester az eseményen hangsúlyozta: korábban nem volt
példa arra, hogy egy sportoló
támogatását külön szerepeltessék a város költségvetésében. Márton Anita pedig
úgy fogalmazott: megtiszteltetésnek tartja, hogy Békéscsaba önkormányzata segíti
munkáját. Mint mondta, így
sokkal nyugodtabb, kön�nyebb felkészülési időszaknak nézhetnek elébe.
A dobóatléta a glasgow-i
Európa-bajnoki bronzérem
után a dohai világbajnokságra, valamint a tokiói olimpiai
kvalifikációra készül.
Szabó Rita

Fotók: Milyó Pál

A szerződés hétmillió forintos támogatásról szól

Várhatóan június végére visszaköltözhetnek az árusok a felújított kinti részre
A tervek szerint halad a
békéscsabai városi piac
fejlesztése. Jelenleg a
vásárcsarnok melletti kőasztalos részt újítják fel.
A kivitelezési munkálatok
január 10-én kezdődtek és
várhatóan június végére
befejeződnek. Ez idő alatt
a kinti árusok a parkolóban
felállított faházakban és az
első ütemnél is használt
sátrakban kaptak helyet.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője elmondta: a felújítás a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program része, költsége összesen 740 millió forint. A vásárcsarnok felújítását
követően megtörtént a külső
homlokzat hőszigetelése és
elindultak a szabadtéri munkálatok. Elkészültek a szabadtéri
lefedés tartószerkezetei, kiépítették a közművezetékeket, és

rövidesen az aszfaltozási munkákat is elkezdik.
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy egy
működő piac felújításánál az
egyik legfontosabb tényező a
határidő, amit a tervezők és a
kivitelezők komolyan vettek.
Megjegyezte, hogy a felújítás
első üteme is határidőre fejeződött be, karácsony előtt az
árusok visszatérhettek eredeti
helyükre, és a mostani munka
is jól halad.
– Minden a tervek szerint
történik, gomba módra nő az
acélszerkezet, az alépítményi munkákat pedig már elvégezték. Bízunk benne, hogy a
végső határidő előtt elkészül a
terület, amelyet az árusok és a
vásárlók birtokba is vehetnek –
fejezte ki reményeit Kozma Já-

nos. A vezérigazgató hozzátette: korábban a pavilonok rossz
állapotban voltak, nem nyújtottak védelmet az esőtől, a munkák végeztével azonban már
új, fából készült létesítménybe
költözhetnek az eladók.
A felújítások sora ezzel nem
ér véget, hiszen a békéscsabai
önkormányzatnak további tervei is vannak a piaccal kapcsolatban.
– A Modern Városok Program részeként új, fedett, térségi
vásárcsarnok épül majd, fedett
és nyitott vásárteret alakítanak
ki, lesz egy „gasztroutca” és
egy háromszintes fedett-nyitott parkoló is. Ezzel egy a térséget kiszolgáló, korszerű és
akár még a turisták számára is
vonzó piacunk lesz – mondta
dr. Ferenczi Attila tanácsnok.
Gyemendi Réka

Bodó Sándor: Nemcsak a teljesítmény számít, fokozottan
oda kell figyelni a munkakörülményekre is

Herczeg Tamás, Bodó Sándor, Takács Árpád és Dobókői György

Takács Árpád kormánymegbízott elmondta: egy évvel
ezelőtt alakult meg a Békés
megyei munkahelyek biztonságával foglalkozó munkacsoport annak érdekében,
hogy minél nagyobb biztonságban dolgozhassanak a
munkavállalók a megyénk-

ben is. A munkacsoport vezetője Dobókői György. A
kis- és közepes vállalkozások számára eddig többek
közt tájékoztató anyagokat
és programokat állítottak
össze, a konferencia pedig
újabb fejezetet nyit: valós
cselekvési tervek alapján

Fotó: Békés Megyei Kormányhivatal

A
Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi
Főosztály
EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont és a Békés Megyei
Kormányhivatal szervezésében A megelőzés fontossága címmel rendeztek
szakmai konferenciát a közelmúltban a munkahelyek
biztonságáról a Csabagyöngyében. A rendezvényen a
politikai döntéshozók és a
szakmai közreműködők beszéltek a munkahelyek biztonságának növeléséről.

valós intézkedéseket tudnak
hozni, együttműködve a vállalkozásokkal, gazdálkodó
szervezetekkel a munkahelyek biztonságának növelése
érdekében.
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati

kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: az ország
gazdasági
stabilitásának
egyik alapköve az, hogy
mennyien, milyen munkakörülmények között és milyen
hatékonysággal dolgoznak.
Hangsúlyozta: nemcsak a
teljesítmény számít, fokozot-

tan oda kell figyelni arra is,
hogy milyenek a munkakörülmények.
– Ez alapvetően a munkaadó felelőssége, de nekünk
is fontos feladataink vannak
például a törvényhozás, szabályozás, ellenőrzés tekintetében. Örülök, hogy Békés
megyében nagyon komolyan
veszik ezt a kollégáink, mi
pedig a foglalkoztatási államtitkárságon igyekszünk megadni az ehhez szükséges
szakmai útmutatásokat, információkat – jegyezte meg
az államtitkár.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszélt
arról, hogy érdemes szélesebb körben értelmezni ezt a
kategóriát, hisz a munkabiztonsághoz tartoznak a munkakörülmények, a biztonsági
előírásoknak megfelelő esz-

közök, hogy megfelelő-e a
jogi környezet, és ezt a munkáltatók és munkavállalók jól
tudják-e használni.
– Emellett a munkabiztonsághoz tartozik számomra az
is, hogy tartós-e a munkavégzés esélye az adott munkahelyen, ha valaki elveszíti a munkahelyét, van-e módja a saját
szakterületén elhelyezkedni,
vagy tudja-e segíteni átképzés
a képességei kibontakoztatását. De talán idesorolható
az is, hogy kap-e megfelelő
bért, biztonsággal el tudja-e
tartani a családját – sorolta
Herczeg Tamás, hozzátéve, azon is dolgoznak, hogy
Békés megye minden téren
felzárkózzon, ez a megyébe
érkező fejlesztési forrásoknak,
kormányzati támogatásoknak
köszönhetően jó úton halad.
M. E.
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V I S S Z AT E K IN T É S A KÖZGY Ű L É SR E
A polgármester és a pártok képviselőinek véleménye a legfontosabb döntésekről
Március 28-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és az
LMP képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: A városgazdálkodási kft. működhetne
gazdaságosabban

Bíró Csaba, Kiss Tibor, dr. Kerekes Attila

Borbola István, Szarvas Péter, Nagy Ferenc
A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. és a Csabagyöngye
szőlőültetvény is működhetne gazdaságosabban – jelentette ki Szarvas Péter a közgyűlés után tartott tájékoztatóján.
Szarvas Péter a Békéscsabai Szakképzési Centrum, a
Békéscsabai Tankerületi Központ és a helyi oktatási központ beszámolóját úgy értékelte, hogy az alap- és középfokú iskolákban rendben vannak a folyamatok. Megerősítette,
hogy ismét lesz nyári napközis tábor, és megjegyezte, hogy
minden 6–12 éves korú gyermeket nevelő család számára
nyitott a lehetőség.
A munkásszállásról elmondta, hogy az önkormányzat
most nem nyújt be pályázatot, mert magas lenne az önrész
összege, szigorúak a feltételek, de nem tettek le a szándékról.
Szarvas Péter hangsúlyozta: szerinte a Csabagyöngyeültetvény drágán és nem hatékonyan működik. Hangoztatta: az önkormányzat Magyarország legdrágább ültetvényét
működteti. Hasonló kritikával illette a városgazdálkodási kft.
gazdasági tervét is, mert véleménye szerint a cég működése rendkívül megdrágul idén. Sérelmezte, hogy a testület
nem fogadta meg hozzászólásait, ugyanakkor munkacsoport létrehozását javasolták, amely májusig készít elemzést.
Nagy Ferenc a gyermekétkeztetési díjakról szólva közölte,
hogy a bölcsődéknél 10, a Békéscsabai Gyermekélelmezési
Intézménynél és az Életfa Idősek Otthonában átlagosan 5-5
százalékos emelkedést hagytak jóvá, utóbbinál az egyszeri,
belépési díj is nőtt. A kistérségi intézménynél átlagosan 5-6
százalékos a növekmény.
Borbola István polgármesteri fejlesztési tanácsadó az
óvodai, energetikai korszerűsítések kapcsán kiemelte, hogy
a kötött pályázati feltételek és a dráguló munkaköltség miatt két intézmény esetén is 134 millió forint önerőre lenne
szükség, ezért új közbeszerzési eljárást írnak ki, kedvezőbb
ajánlatban reménykedve. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat a városi sportcsarnok mellett két telket vásárol
meg, idetelepítik majd az új sportkomplexum ellátásához
szükséges napelemes rendszert.
Kerekes Attila: Olcsóbb, jobb és rugalmasabb
a városgazdálkodási cég
A Fidesz-KDNP frakció képviselői a Csabagyöngye
szőlőültetvény és a városgazdálkodási cég közszolgáltatási
tervének ügye mellett az oktatási beszámolókra tértek ki a
közgyűlés után.
Az oktatási intézmények beszámolóiról Kiss Tibor alpolgármester beszélt.
– A beszámolókban feltüntetett teljesítmények elismerésre
méltók. A közgyűlés hosszasan tárgyalta mind a Békéscsabai Szakképzési Centrum, mind a Békéscsabai Tankerületi
Központ tájékoztatóját, és számos kérdést is feltehettünk az
igazgatóknak. A Pedagógiai Oktatási Központ tevékenységét
is jelentősnek tartom, hisz az ott dolgozó szakemberek segítik a békéscsabai pedagógusok munkáját is – hangsúlyozta
az alpolgármester.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
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Bíró Csaba arról szólt, hogy a város idén is megfelelő szakmai háttérrel fogja biztosítani az öthetes táboroztatást az általános iskolásoknak.
– A szülők jelezték már tavaly is a város felé, hogy szükség
van a hosszú évek óta fenntartott nyári napközis táborra, ezért
a 2019. évi költségvetésbe be is terveztük ennek a költségeit –
tájékoztatott Bíró Csaba.
Dr. Kerekes Attila a Csabagyöngye szőlőültetvénnyel kapcsolatosan elmondta, hogy az ott végzett kiváló munkát Hoffmann Imre államtitkár egy 10 millió forintos támogatással jutalmazta. Ebből a forrásból a város olyan fűnyírásra is alkalmas
munkagépet vásárolt, amellyel a töltés oldalában is lehet füvet
nyírni. A képviselő szerint ezzel hatékonyabbá és olcsóbbá vált
a városgazdálkodási kft.-nél a fűnyírás.
– Összegezve úgy látom – szemben az egyes ellenzéki
megállapításokkal –, hogy a Békéscsabai Városgazdálkodási
Kft. olcsóbban, jobban és rugalmasabban látja el a feladatát,
mintha azokat külső vállalkozókkal végeztetnénk el – mondta
el dr. Kerekes Attila. A képviselő példaként említette a fűnyírás
tarifáját, amely az önkormányzati cég esetében 4 forint 80 fillér
+ áfa négyzetméterenként, míg tudomása szerint ennek a feladatnak a piaci ára 12-13 forint négyzetméterenként.
MSZP: Rossz az a rendszer, ami az oktatás átalakítása
után létrejött
Több napirendi pontot is kiemelt a közgyűlés után tartott
tájékoztatón Miklós Attila, az
MSZP képviselője. Szó esett
többek között a Csabagyöngye
szőlőültetvényről és az oktatási
intézmények beszámolóiról is.
Minden évben nagy vitát
vált ki a Csabagyöngye szőlőültetvény sorsa – hangsúlyozta Miklós Attila, aki egyetért azzal, hogy Stark Adolf
hagyományát meg kell őrizni,
de véleménye szerint hatékonyabbnak kellene lennie a te- Miklós Attila
rület felhasználásának.
– Egymillió forintos bevétel mellett túl sok a 3,6 millió forint
ráfordítás az ültetvénynél. Azt az álláspontot képviseltem a közgyűlésen, hogy elvárható a hatékony működés egy önkormányzati cégtől is – emelte ki Miklós Attila.
A képviselő szerint rossz az a rendszer, ami az oktatás átalakítása után létrejött. Kiemelte: a kiszivárgott beszámolók
alapján kiderült, hogy a szakképzés rendszere sem olyan jó,
mint mondják.
– A problémák, amíg az önkormányzat volt a fenntartó, közvetlenül jutottak el hozzánk, és tudtuk is orvosolni a bajokat.
Most áttéteken keresztül tudjuk meg a panaszokat, amelyekkel
nem tudunk hova fordulni. Tegyük hozzá, hogy az intézmények
és azok vezetői mindent megtesznek azért, hogy megpróbálják
egyben tartani a rendszert – fejtette ki Miklós Attila.
A képviselő hiányolta az egyházi és nemzetiségi iskolák beszámolóit, hiszen oda is békéscsabai gyermekek járnak.
Miklós Attila beszélt arról is, hogy átláthatatlannak tartja a
Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. üzleti tervét. Mint mondta,
az már most látszik, hogy több forrásra van szüksége a cégnek,
mint amit az elején elképzeltek. Hozzátette, hogy a kft. munkatársai a képviselők által közvetített lakossági kéréseket gyorsan
és hatékonyan oldják meg.
Kocziha Tünde: Fontos a hagyományőrzés, de nem
mindegy, milyen áron
Hiába nő a Csabagyögye szőlőültetvény terméshozama, ha
annak felhasználása nem átgondolt – mondta a Jobbik önkormányzati képviselője a közgyűlés döntéseit értékelve. Kocziha

Tünde úgy véli, hogy fontos
a hagyományőrzés, ezért támogatta az eredeti ötletet, de
véleménye szerint már az első
év után látszott, hogy a kitűzött
célok nem válnak valóra.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselője szerint
a Csabagyöngye szőlőültetvényt üzemeltető cégnek nincs
olyan, az üzemeltetésre vagy a
későbbiekben tervezett turisztikai fejlesztésekre vonatkozó
üzleti terve, amely reményt
adna arra, hogy az ültetvény Kocziha Tünde
legalább saját magát eltartja.
– Magyarország legdrágább szőlőültetvénye van Békéscsabán. Ha más miatt nem is, de erről biztosan híresek vagyunk.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy liter pálinka főzetése
6900 forintba került, szerintem ebben rekorderek vagyunk az
országban. Úgy gondolom, hogy ennél sokkal átgondoltabban kellene az adófizetők pénzét felhasználni – hangsúlyozta
Kocziha Tünde.
A képviselő a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-ről is
beszélt. Úgy fogalmazott: nagyon örül, hogy a cég országos
szinten talán a legalacsonyabb áron vállalja a fűnyírást a békéscsabai közterületeken, de véleménye szerint hiába dolgoznak
olcsón, ha nem győzik a munkát.
– A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. közszolgáltatási
tervében nemcsak a fűnyírás, a virágosítás, valamint a parkosítás szerepel a cég feladatai között, hanem sok karbantartási
és fenntartási feladat is. Azt látom, hogy elvesznek a feladatok
között és sajnos nem tudják teljesíteni a rájuk bízott munkákat
– mondta Kocziha Tünde.
A képviselő hozzátette: a kezdetektől fogva nem támogatta
a cég létrehozását, megfogalmazása szerint a cég nem tudja
majd ellátni a feladatait.
LMP: Pótolni kell az indokolatlanul kivágott fákat
Takács Péter az LMP közgyűlés utáni tájékoztatóján kiemelte, hogy a város aktuális
fejlesztéseinek jelentős része
TOP-támogatásból történik.
Megjegyezte, hogy több intézmény energetikai korszerűsítése van folyamatban, ám a
Lencsési Óvoda két tagóvodája esetében a rendelkezésre
álló és a szükséges forrás között jelentős a különbség.
– Egyetértek azzal, hogy
a közgyűlés nem vetette el a
programok
megvalósítását, Takács Péter
hanem újabb közbeszerzést ír
ki annak reményében, hogy ez a különbség csökken. Ha pedig
ez mégsem sikerül, jövő évben visszatérünk a finanszírozás
kérdésére – közölte Takács Péter.
A képviselő a Csabagyöngye szőlőültetvényről elmondta,
hogy amikor a testület elindította a programot, konszenzus volt
abban, hogy ezzel Stark Adolf hagyatékát ápolni kell. Az eredeti
programban egy kiállítótér és egy fogadóépület létrehozása is
szerepelt, ezek azonban nem valósultak meg.
– A működtetés feladatát a Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft. kapta meg, amely próbál eleget tenni feladatának, de nem gazdaságos ez a tevékenység. Tettem egy módosító javaslatot: dolgozza ki a városfejlesztési kft. annak a koncepcióját, hogyan lehet az ültetvényt rövid és hosszabb távon
hatékonyan működtetni – árulta el Takács Péter.
A képviselő beszélt arról a kezdeményezésről is, amelyben javasolta, hogy a város a saját hatáskörében korlátozza
a PET-palackok használatát 2020. január 1-jétől. Mint mondta,
a kezdeményezést eljuttatta a jegyzőhöz, ám az nem került a
testület elé, ezért dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök segítségét
kéri ez ügyben.
A képviselő véleménye szerint hibás döntés volt az iskolák
államosítása, ugyanis ez nem hozott minőségi javulást. Kiemelte azt is, hogy 2013 óta az orvosi ügyeleti díj nem emelkedett,
pedig erre szükség lenne.
Végül Honfi Pál, a párt megyei elnöke arról beszélt, hogy
rengeteg indokolatlan fakivágás történik a városban. Takács
Péter megjegyezte: szervezetük a városvezetés felé kíván fordulni azzal a kéréssel, hogy az ok nélkül kivágott fákat végül
pótolják.
Varga Diána, Zámbori Eszter, Szendi Rita, Gyemendi Réka
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Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Csabagyöngye

Középpontban az oktatás

Beszámoló a szőlőültetvényről

Fejlődnek az intézmények, jól teljesítenek a diákok

2012-ben, a START munkaprogramban dolgozók segítségével egy hektár alapterületen Csabagyöngye szőlő, fél hektáron csemegeszőlő és fél hektáron gyümölcsös lett telepítve,
amely tavaly több mint tíz tonna szőlőt, két mázsa kajszibarackot, illetve közel másfél tonna szilvát adott. A gyümölcs
egy részét értékesítették, másik részét a gyermekétkeztetés
és a családsegítő központ kapta meg. Mint kiderült, egy megegyezés nyomán, az ültetvényen termett szőlő jelentős részét
egy bolthálózat vásárolta meg.
Év közben a Békés Megyei Könyvtárban Stark Adolf szőlőnemesítő és dr. Mohácsy Mátyás gyümölcskertész munkásságára emlékezve kiállítást szerveztek. Szeptemberben
Hoffmann Imre békéscsabai látogatása után, a helyettes
államtitkár javaslatára a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a belügyminiszter miniszteri elismerő oklevélben
és „Start Plusz" díjazásban részesítette a csabai önkormányzatot.
Az ültetvényt benevezték a "Dicenty Dezső" Szekszárdi
Kertbarát Kör által kezdeményezett "Magyarország legszebb
Szőlőskertje és Szőlőlugasa" című pályázatra, amelyen a
csabai ültetvény a legjobb tíz közé került.

Fotók: Tóth Áron

A Csabagyöngye szőlőültetvényt üzemeltető Békéscsabai Városfejlesztési Kft. beszámolt arról, hogy milyen tevékenységeket végeztek el 2018-ban.

Összesen négy oktatási
szereplő számolt be tevékenységéről a békéscsabai
képviselő-testület március 28-ai ülésén,
amelyen hangsúlyozták:
egyre több intézmény újul
meg, és bővül a tanulói
létszám.
A 2015 óta fennálló, nyolc
tagiskolát működtető, jelenleg nappali tagozaton 5254
tanulót képző Békéscsabai
Szakképzési Centrum főigazgatója, Mucsi Balázs
hangsúlyozta: diákjaik az elmúlt időszakban jelentős sikereket értek el többek közt
a 2018-as Szakma Sztár
fesztiválon, amellyel így az
ország legeredményesebb
szakképzési
centrumává
váltak. Kiemelte azt is, hogy

továbbra is fontosnak tartják
a szakképzés erősítését, a
különböző típusú fejlesztéseket.
A 2016-ban megalakult,
Békéscsabán hét általánosés három középiskolát, illetve
az Esély Pedagógiai Központot, illetve a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálatot
működtető Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója,
Bánki András az intézményhálózat fejlesztését emelte
ki, hangsúlyozva, hogy a diákok tanulmányi átlaga évről
évre nő.
Szintén 2015-ben a Békéscsabai Pedagógiai Központ a köznevelési intézmények
pedagógiai-szakmai
szolgáltatási
igényeinek
felméréséért, a szolgáltatási tevékenységek szervezé-

séért, koordinálásáért, az
eredmények értékeléséért,
javaslatok tételéért jött létre.
A feladatokban érintett pedagógusok száma 5942, az
igényeké 1733, ezek 95 százaléka valósult meg.
A négy éve működő békéscsabai, oktatási kerekasztal elsősorban a helyi,
oktatási szereplőket, illetve
Kiss Tibort, a területért felelős alpolgármestert, a megyei kormányhivatal, a járási
hivatal és a megyei iparkamara egy-egy képviselőjét
tömöríti. Az üléseken a tagok megvitatják az aktualitásokat, határidőket, várható
jogszabály-módosulásokat,
beszámolnak tevékenységükről és képviselik az intézmények, az önkormányzat
álláspontját.

Munkácsy-negyed: köztéri szobrok

Növekvő díjak

A Modern Városok Program
részeként a Munkácsy Mihály
örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési
projektben öt köztéri szobrot állítanának fel a megyeszékhely
frekventált pontjain. Az alkotások a festőóriást és neves alkotásait jelenítenék meg.
Az önkormányzat pályázatot
hirdetett a szobrok elkészítésére, a felhívásra 34 pályamű
érkezett. A maketteket kilenc
főből álló helyi, illetve a Magyar
Alkotóművészeti Nonprofit Kft.
által delegált szobrászokból és
művészettörténészből álló független zsűri bírálta el. A köztéri
alkotások elkészítésére és a felmerülő egyéb költségekre 50 millió forint áll rendelkezésre.
A képviselők egyelőre nem döntöttek egyik terv mellett sem, hanem arról határoztak, hogy a
maketteket a lakosság is megtekintheti.

Több területet érintő díjszabásemelésről döntött a békéscsabai képviselő-testület a márciusi ülésen.
A bölcsődéknél az intézményi térítési díj tíz százalékkal
emelkedik a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény kérésére. A játszóházban és a Családok Átmeneti Otthonában változatlanok maradnak a térítési összegek.
A Békéscsabai Gyermekétkeztetési Intézmény esetében a
nyersanyagárak emelkedése miatt volt szükség az átlagos
ötszázalékos emelésre. A szociális étkeztetésnél tízszázalékos a növekmény.
A százszázalékos kihasználtsággal működő Ady Endre
Utcai Idősek Otthonában 95 100 forintról havi 99 990 forintra
emelkedik a térítési díj összege, ugyanennyi lesz a térítési
díj az önkormányzat fenntartásában működő Békéscsabai
Életfa Idősek Otthona esetében is. Utóbbinál az egyszeri, a
belépéskor fizetendő összeg egyszemélyes szobában történő elhelyezésnél 3 millió, kétszemélyes szobában történő
elhelyezés esetén fejenként 1,7 millió forint.

Közszolgáltatási terv

A korábbiakhoz hasonlóan a békéscsabai önkormányzat
idén is figyelmet fordít az iskoláskorú gyerekek nyári felügyeletére és étkeztetésének megszervezésére.
Az önkormányzat a gyermekfelügyelet biztosítására
6,5 millió forintot szán. A szervező a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, az étkeztető a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény lesz, míg a
gyerekek szórakoztatásáról a tervek szerint a közművelődési intézmények gondoskodnak. A helyszín a Kazinczy
és az Erzsébethelyi általános iskola lesz július 1-je és
augusztus 2-a között.
A szünidei gyermekétkeztetésben a halmozottan hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek biztosítanak napi egyszeri meleg élelmet 43 napon keresztül. Erre a célra 3,5
millió forintot fordítanak központi támogatásból.

Önkormányzati tulajdonban lévő cégként a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nek el kellett készítenie 2019-re szóló közszolgáltatási tervét, melyet a közgyűlés elé terjesztettek.
A tervezetben a jelenleg ügyvezető nélküli társaság vezetősége leszögezte: a tavalyi évhez
képest a feladatellátásban változások történtek, mivel új feladatként jelent meg a felhagyott hulladéklerakó és a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése, a Békéscsaba belváros-rehabilitáció III.
ütem projekt keretében létesült térfigyelő rendszer (tizenhat kamera) karbantartása, öt fitneszpark
és a Széchenyi ligeti futópálya üzemeltetése. Emellett a meglévő feladatok is bővülnek az Árpád
sori és a Széchenyi ligeti stégek üzemeltetésével és új öntözőrendszer, új műalkotások (Szent
István-szobor, "Kacsacsalád"), harminc új kerékpártároló, a Gőzmalom téri fatámlás fogaskerék,
új játszóeszközök, padok, szeméttárolók, zöldfelület, közúti jelzőtáblák karbantartásával.
Jelezték: a város területén jelenleg is több olyan beruházás folyik vagy van tervezés alatt, amelyek megvalósulását követően a jövőben módosítani szükséges a társaság és az önkormányzat
között a közfeladat-ellátási szerződést.

Lesz nyári tábor

Új pályák
A békéscsabai önkormányzat
idén januárban támogatást
nyert a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) pályázatán, ennek értelmében négy
nevelési intézményben alakíthatnak ki kis méretű pályákat az Országos Óvodai
Pályaépítési Projekt részeként. A kérdés azért került
a testület elé, mert az egyik
helyszín esetében módosítási kérelem érkezett: a MackóKuckó Óvoda Orosházi út 2.
szám alatti épülete kikerült a
projektből. Így a pályák a Tábor utcai, a Jázmin utcai és a
Pásztor utcai intézményben,
illetve a Zöldoviban épülnek
meg a következő időszakban.

Nem most
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a csabai önkormányzat fontolóra vette, hogy
csatlakozik a Pénzügyminisztérium által a munkásszállók
építésére kiírt pályázathoz. A
tervek szerint az önkormányzat pályázott volna, ehhez
csatlakozott volna olyan helyben működő cég, amelynek
igénye van ilyen létesítmény
működtetésére, és vállalta
volna a projekthez szükséges
önrész kifizetését. A város két
vállalatot keresett meg, de
végül – a rizikóra hivatkozva –
egyik sem vállalta a pályázatban való részvételt. Mivel úgy
tűnik, hogy az önkormányzat
nem tudja maga kifizetni a
szükséges önrészt, egyelőre
lemondanak a lehetőségről,
másrészt azt várják, hogy a
következő kiírás kedvezőbb
feltételeket tartalmazzon.

Tisztábban
Képviselői kérdés nyomán
kaptak tájékoztatót a városatyák Békéscsaba levegőjének minőségéről. Mint
kiderült, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal egyik
főosztálya a Dobozi úti állandó és a Pásztor utcai kijelölt
mérőpont adatait feldolgozva
állapítja meg, hogy milyen
a levegő minősége. A mérések alapján a szállóporkoncentráció Békéscsabán
tartósan nem haladja meg a
légszennyezettségi határértéket, és a légszennyezettségi
index alapján történő minősítés 2012-ben "megfelelő",
2013 és 2017 között pedig
"jó" volt. Az összefoglaló
szerint ez annak köszönhető,
hogy az elkerülő út megépítésével csökkent az átmenő
teherforgalom, a lakások túlnyomó többségében vezetékes gáz van, az önkormányzat biztosítja a zöldhulladék
elszállítását és a sok kerékpárút miatt többen választják
a biciklizést.
Az oldalt írta: Varga Diána
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban arról tájékoztatom Önöket, hogy miként élhet választójogával az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki személyesen nem tud
megjelenni a lakcíme szerint illetékes szavazókörben.
Szavazás külképviseleten
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik Magyarország területén, kérheti külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét. A kérelemnek május 17-én
(péntek) 16 óráig meg kell érkeznie. A kérelemben meg
kell jelölni azt a külképviseletet, ahol a választópolgár
szavazni kíván. (Figyelem! A külképviseleti szavazás
időpontja némely esetben eltérhet a magyarországi szavazás időpontjától!) A külképviseletek felsorolása és a
szavazási időpontok megtalálhatók a www.valasztas.hu
internetes oldalon.
A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektronikus formában a www.valasztas.hu oldalon.
A külképviseleten leadott szavazatok a szavazást követő héten Magyarországon kerülnek megszámlálásra.
Szavazás a lakhelytől eltérő magyarországi településen
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a lakóhelye szerinti szavazókör illetékességi területétől eltérő címen tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg
kell jelölni azt a magyarországi települést (Budapest esetén a kerületet is!), ahol a választópolgár szavazni kíván.
A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továb-

bá elektronikus formában ügyfélkapun keresztül vagy a
www.valasztas.hu oldalon. A kérelem levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én
(szerda) 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én (péntek) 16 óráig
nyújtható be.
Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a településnek a kijelölt szavazókörében szavazhat, ahová az
átjelentkezést kérte. (Figyelem! Átjelentkezés esetén a
helyi választási iroda által kijelölt szavazókörben lehet
szavazni, a választópolgár csak a települést választhatja
meg, a szavazókört nem!)
Mozgóurnás szavazás
A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránt kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell
jelölni azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát
kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát. A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási
hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a lakóhely
szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektronikus
formában ügyfélkapun keresztül vagy a www.valasztas.
hu oldalon. A kérelem levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én (szerda) 16
óráig, személyesen 2019. május 24-én (péntek) 16 óráig,
ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 26-án
(vasárnap) 12 óráig nyújtható be. A kérelem a szavazás
napján (május 26.) 12 óráig eljuttatható ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz is, amely bizottság szavazókörének a névjegyzékében a választópolgár szerepel.
Mozgóurna igénylése esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a szavazás napján a választópolgárt a megjelölt címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Jaminai Településrészi Önkormányzata pályázatot hirdet
a Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására
A pályázat célja:
Jamina területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének
segítése.
A pályázat benyújtási határideje: 		
Támogatási időszak: 				
A pályázatok elbírálásának várható határideje:

2019. május 31.
2019. március 1. – 2019. december 31.
2019. júniusi részönkormányzat ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
Jaminai Civil szervezetek támogatása (Pályázati azonosító: JTÖ/CIVIL-2019)

Figyelmeztetés a kérelmek benyújtásával kapcsolatban
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelmeket a személyazonosító okmányaikkal pontosan megegyező adattartalommal töltsék ki. Amennyiben az adatok
nem egyeznek a névjegyzékben szereplő adatokkal, a kérelem elutasításra kerül. Ugyanakkor elutasítást követően a
kérelem ismételten benyújtható.
Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy megfelelő időben nyújtsák be a kérelmeket, hogy esetleges elutasítás esetén is legyen lehetőségük új kérelmet benyújtani.
További tájékoztatás, letölthető űrlapok
A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak
az interneten a www.bekecsaba.hu oldalon a Választások
menüpont alatt. Itt érhetők el a külképviseleti szavazásra, átjelentkezésre és mozgóurna igénylésére vonatkozó kérelemnyomtatványok is.
Figyelmeztetés okmányok érvényességével kapcsolatban
Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el
időben megvizsgálni személyazonosító és lakcímet igazoló
okmányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a lakcím, ezért az adott
választópolgár nem szavazhat.
Választási ügyfélszolgálat
A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája munkanapokon
8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a Békéscsaba,
Szent István tér 7. I. emelet 113. és 117. számú irodában. Az
iroda közvetlen telefonszáma: 66/886-623 és 66/886-620.
Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására
A pályázat célja:
Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor
közéleti részvételének segítése.
A pályázat benyújtási határideje: 			
2019. április 30.
Támogatási időszak: 				
2019. április 1. – 2019. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2019. májusi bizottsági ülés
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
„A” kategória: Civil szervezetek támogatása
(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-A/2019.)
„B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása
(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-B/2019.)

Pályázók köre:
Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség, amelynek székhelye Jamina területén van
és közösségépítő munkáját Jamina területén fejti ki.
(Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik,
ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.
A részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap letölthető a www.bekescsaba.hu
honlap Pályázati hírek oldaláról.
További információ kérhető Belanka Zsolt testületi referenstől a 06-66/886-623-as telefonszámon, illetve a belanka@bekescsaba.hu e-mail-címen.

Pályázók köre:
Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség („A” kategória) vagy nemzetiségi civil szervezet/közösség („B” kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül
érintő programot valósít meg. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik,
ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez
Támogatás az egyes épületek esetében alábbiakra nyújtható:
a)
lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, 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 közterületről jól
látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására;
c)
közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre
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 honlapon,
illetve a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban Békéscsaba Megyei Jogú Város Városépítészeti Csoportjától kapható.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott pályázati űrlapon lehet.
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a https://bekescsaba.hu/palyazatok/
neke-bizottsag-palyazata oldalról.
További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsabán működő egyházak
ingatlanjainak városképi szempontból védelemre érdemes 2019. évi felújítására,
korszerűsítésére, bővítésére (Pályázati azonosító: NÉKEB/EGYH/2019.)
A pályázat célja: A békéscsabai egyházi közösségek ingatlanjainak megóvása.
A pályázók köre: Békéscsabán működő egyházi közösségek, amelyek a saját tulajdonukat
képező városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását, illetve idegenforgalmi
látványosságot nyújtó belső tér „eredeti” állapotára való visszaállítását, megőrzését, korszerűsítését vagy bővítését tervezik.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 30.
Támogatási időszak: 2019. április 1. – 2019. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. májusi bizottsági ülés
Pályázni a pályáztató által kibocsátott pályázati űrlapon lehet.
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a https://bekescsaba.hu/palyazatok/
neke-bizottsag-palyazata oldalról.
További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen.
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Közélet

Dobókői György:

Azon dolgozunk, hogy biztonságosabbak
legyenek a munkahelyek

Szebb lesz a Kossuth tér
A maradványpénzekből frissítik
a zöldfelületeket

Fotók: Kliment Pál

A biztonságos munkakörülmények megteremtését,
a munkahelyi balesetek
megelőzését tűzte zászlajára a Békés megyei
munkahelyek biztonsága
munkacsoport,
amelynek vezetőjével, Dobókői
Györggyel a szervezet célkitűzéseiről és munkájáról
beszélgettünk.
– Milyen céllal és mikor alakult a munkacsoport?
– Még 2017-ben a Nemzetgazdasági
Minisztérium
egy konferenciát szervezett
Békéscsabán a biztonságos
munkahelyekről. Ennek a
megnyitóján Takács Árpád
kormánymegbízott úr mondta, hogy szeretné, ha alakulna egy bizottság, amely a
Békés megyei munkahelyek
biztonságával
foglalkozik.
2018 februárjában meg is alakultunk azzal a céllal, hogy a
munkavégzéssel kapcsolatos
problémakört a fókuszba állítsuk. Felmérjük Békés megyében a jelenlegi helyzetet,
és javaslatokat adjunk arra
vonatkozóan, hogy milyen
területeken lehetne javítani.
Munkavédelmi, munkaügyi,
munkaegészségügyi, foglalkoztatási, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi, információbiztonsági és jogbiztonsági területekre is rátekintünk.
– Milyen a munkacsoport
személyi összetétele?

A célunk az, hogy a nagyobb vállalatoknál kialakult biztonságkultúrát elhozzuk a kis-, közepes vállalkozásoknak
– A 16 fős munkacsoportban ott vannak a Békés Megyei Kormányhivatal
szakemberei, egy-egy terület
országosan elismert szaktekintélyei, a nagyvállalatok
munkavédelmi vezetői, továbbá az érdekképviseleti szervezetek is.
– Milyen üzeneteket szeretnének megfogalmazni, és
milyen formában tudják azokat eljuttatni az érintettekhez?
– Először készítettünk egy
viszonylag terjedelmes, 74 oldalas tanulmányt, amelyben
nyolc aspektusból mutattuk
be a Békés megyei helyzetet.
Ugyanezekben az aspektusokban javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztunk meg: mit kellene tenni annak érdekében,
hogy minél kevesebb baleset
történjen, minél kevesebb
foglalkozási megbetegedés
legyen és minél kevesebb legyen a kiesés a munkabal-

esetek miatt. Az ajánlásokba
beleírtuk azt is, hogy hova
lehet fordulni munkavédelmi,
munkaügyi kérdésekkel. Egy
baleset nem jó annak, aki az
érintettje, nem jó a családjának, de a munkáltatónak
sem. Azt látjuk országosan és
Békés megyében is, hogy a
nagyvállalatoknál önálló munkavédelemhez
kapcsolódó
minőségirányítási
rendszer
van, és sokkal kevesebb a baleset egy nagy cégnél, mint a
kis- és közepes vállalkozások
vonatkozásában. A célunk az,
hogy a nagyobb vállalatoknál
kialakult biztonságkultúrát elhozzuk a kis-, közepes vállalkozásoknak, hogy ott is minél
kevesebb baleset történjen,
és előtérbe kerüljön a megelőzés.
(Az interjú teljes
terjedelemben a behir.hu
oldalon olvasható).
Sz. R., M. E.

Andrássy Business School
A diákok pénzügyi-gazdasági ismereteinek bővítése
a célja annak a rendezvénynek, amely az Andrássy
Gyula Gimnáziumban indult el. Az előadás-sorozaton a diákok megismerkedhetnek Békés megye kiemelkedő cégeinek működésével, a pénzügyekkel,
az üzleti világgal, ami a pályaválasztásban is segítheti őket. A rendezvény megvalósításában a Marzek
Kner Packaging Kft. igazgatója, Kása István Zoltán
nyújtott szakmai segítséget, aki előadást is tartott.

A Z Ü GY V É D VÁ L A S Z O L
Szívességi lakáshasználat

Rovatunkban dr. Szatmári Csaba ügyvéd (www.drszatmari.hu), társasági szakjogász ad választ a mindennapokban előforduló kérdésekre.
Egyik lakásom több éve üresen áll, állaga folyamatosan romlik. Szeretném, ha beköltözne egy család, hogy megóvja a lakás állapotát. Lakbért nem is kérnék tőlük. Milyen szerződést
kell kötnöm?
Ingyenesen is átengedhető egy lakás használata, nincs olyan előírás,
amely megkövetelné, hogy egy lakás használójától lakbért kell követelni. A tulajdonos és a lakó tehát egybehangzó akarattal úgy is megállapodhat, hogy közöttük a lakáshasználat ingyenes, szívességen alapul.
Az ilyen szívességi lakáshasználati szerződés azonban nem tipikus szerződés, a polgári törvénykönyv nem is szabályozza nevesítetten, szabályait csak a törvényi szabályok értelmezése útján vezethetjük le. Ennek alapján a lakáshasználatot szabályozó rendelkezések mellett az ingyenes szerződések,
közelebbről a haszonkölcsön-szerződés szabályait is megfelelően alkalmazni kell rá.
Így a szívességi lakáshasználat megszűnik, ha a kikötött idő eltelik, de akkor is, ha a szívességi használatba adó felmondja a szerződést vagy az ingyenes kölcsönvevő a lakást visszaadja. A kölcsönadó
a szerződést tizenöt napra mondhatja fel. A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja, a
kölcsönadó ilyenkor a dolog visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.
Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a szívességi lakáshasználat meghatározott célja
lehetetlenné vált; ha a használatba vevő a dolgot rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a
veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni; vagy a felek között a viszony a
kölcsönvevő magatartása következtében megromlott. De megszűnik a szerződés akkor is, ha a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak később szüksége lesz a lakásra.
A szívességi lakáshasználatba adás természetes feltétele lehet karbantartási kötelezettség előírása,
de ha a használatba vevő által a használatba adónak rendszeresen természetben nyújtott teljesítmények
értéke eléri az adott lakás vonatkozásában elérhető lakbér mértékét, a bíróság vita esetén az adott szerződést lakásbérleti szerződésnek minősítheti.
Önök is feltehetik közérdeklődésre számot tartó kérdéseiket az info@bmc.media.hu címen.
Kérjük, a levél tárgyához írják oda: Az ügyvéd válaszol.
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A Csabai Mérleg szinte
minden számában olvashatnak arról, milyen nagyberuházások folynak éppen a városban. Ezúttal
azonban egy kicsi, de látványos fejlesztésről számolunk be.
Mint arról korábban már
részletesen írtunk, Békéscsaba önkormányzata a
„Zöld város kialakítása” pá-

lyázati felhívásra egymilliárd
forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban. A támogatásból meghatározóan
a belváros zöldterületeinek
felújítása valósult meg a Belváros-rehabilitáció III. ütemében a Munkácsy-negyed
program részeként. Ez magában foglalta a Gőzmalom
tér, az Aradi vértanúk ligete,

a Széchenyi liget és környéke,
a Beliczey-kert és a Hunyadi
tér felújítását, a szoborsétány
rekonstrukcióját, zöldítését és
a Kossuth téri volt állomásépület felújítását is.
Tóthné Svecz Valériának,
a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének
tájékoztatása szerint ezeknek a projektelemeknek a
maradványösszegeiből nyílt
lehetőség arra, hogy a Kossuth tér további zöldfelületeit
is frissítsék, új növényeket
ültessenek ki, és egy kevés
burkolatfelújítás is belefért
még a keretbe.
Ez az „összesöpört pénzekből” megvalósuló, kisebb
fejlesztés egyszerűen csak
szebbé teszi a környezetünket, és remélhetőleg mosolygósabbá azokat a napokat,
amikor éppen arra sétálunk el.
M. E.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Nyertes pályázatok, bővülő értéktár, erősödő külkapcsolatok
A Békés Megyei Önkormányzat
legfontosabb
feladatai 2014 óta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal
(TOP) kapcsolatosak –
emelte ki Zalai Mihály, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
– Miben más a TOP a korábbi programokhoz képest?
– A TOP abban jelent előrelépést, hogy a korábbi regionális pénzosztáshoz képest
megyei forráselosztást eredményez. Ez azt jelenti, hogy
arra az 58 milliárd forintra,
amely Békés megye számára lett elkülönítve, senki más
nem pályázhat, csak az itt
működő
önkormányzatok,
egyesületek és egyházak. Jelen pillanatban a TOP Békés
megyei forráskeretéből ös�szesen 432 nyertes pályázat
valósul meg 70 településen,
összegszerűen ez közel 56
milliárd forintot jelent, a teljes
kerethez képest a lehívott támogatás 96,65 százalék.
– 58 milliárd forint nagy
összeg. Mi az, ami ebből
megvalósul?
– A megye 70 településén
16 ipari park, 6 inkubátorház,
41 piactér és/vagy hűtőház
létesül, bővül vagy megújul.

A közlekedésfejlesztés közel
25 kilométer utat és majd 60
kilométer kerékpárutat érint.
Megvalósul 16 turisztikai és
28 belvízvédelmi fejlesztés,
megújul 52 óvoda és bölcsőde, 33 orvosi rendelő és 28
szociális
alapszolgáltatást
nyújtó intézmény. Az energetikai fejlesztések 121 önkormányzati ingatlant érintenek.
– A Békés Megyei Önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az értékgyűjtésre.
– Igen, folytatódott az
intenzív munka az értékek
gyűjtése terén mind megyei,
mind települési szinten. Jelenleg 52 települési értéktár működik, 1080 értéket
tartanak nyilván. A Békés
megyei értéktárban mostanáig 52 érték kapott helyet.
Múlt évben már harmadik
alkalommal rendeztük meg a
Megyenapot, amelyen ismét

bemutatkoztak a megyei értékek. Nemrég zárult fiatalokat célzó pályázatunk: az értékekkel kapcsolatos megyei
verseny
megrendezésére
nyertünk forrást.
– A megyei identitás erősítését célozza az a TOP-ból
megvalósuló
pályázatunk,
melynek keretében számtalan programelem a megyei
és települési értékeket, Békés megye turisztikai látványosságait helyezi középpontba.
– Mely országokkal ápol
kapcsolatot Békés megye?
– Múlt évben határon túli
kapcsolatainkat is erősítettük. Négy romániai megyével
(Hargita, Kovászna, Arad és
Bihar megye), és egy nagyon
távoli országbeli tartomán�nyal: Indonézia Észak-Szumátra tartományával van
testvérmegyei kapcsolatunk.
Arad és Bihar megyével
igyekeztünk továbbfejleszteni kapcsolatunkat, ez azért is
fontos, mert az INTERREG
programban össze vagyunk
kötve, és a programban az
együttműködés szempontjából fontosak a megfelelő
kétoldalú kapcsolatok. Eddig
összesen 31 nyertes pályázatot hirdettek több mint 20
millió euró értékben.

6 Hirdetés, hirdetmény
Ünnepi hulladékszállítási
rend Békéscsabán
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a húsvéti ünnepekre
való tekintettel változik a kommunálishulladék-szállítás időpontja Békéscsabán.
– Április 20-án, szombaton szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot az alábbi rend szerint:
•
április 19-e (péntek) helyett I. kerület, VI. kerület,
Lencsési, 3-szög, Jamina
•
április 22-e (hétfő) helyett Jamina, a Nyugati kertváros, a
Mokry lakótelep és Békéscsaba közületei,
– Április 23-án, kedden szállítják el a kommunális (vegyes) hulladékot április 22-e (hétfő) helyett a Kazinczy-lakótelepen és a belvárosban.
Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A május 1-jei munkaszüneti nap miatt változik a zöldhulladék elszállításának időpontja Békéscsabán
A zöldhulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-áig minden héten szerdán szállítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., kivéve munkaszüneti napokon.
A zöldhulladékot a munka ünnepe miatt május 4-én, szombaton
szállítjuk el.
Kérjük, hogy az elszállításra váró zöldhulladékot minden esetben
reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé
vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
Együttműködését ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Elérhetőségeink:
Központi ügyfélszolgálat címe:
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.
Telefon:
+36 66/447-150
E-mail:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő és szerda: 8.00–15.00
Csütörtök: 7.00–19.00
Kedd és péntek: ZÁRVA
Helyi ügyfélkapcsolati irodák:
https://www.dareh.hu/„Ügyintézés/Ügyfélszolgálat” menüpont
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2019. II. negyedévi hulladékszállítási információk
Békéscsaba városában
Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.
Kommunális (vegyes) hulladék-gyűjtés és -szállítás:
Körzetek

2019. április

2019. május

2019. június

hetente

hétfő, kivéve április
22. helyett április 20.,
szombat

hetente

hétfő

hetente

hétfő, kivéve június 10.
helyett június 11., kedd

hetente

hétfő, kivéve április 22.
helyett április 23., kedd

hetente

hétfő

hetente

hétfő, kivéve június 10.
helyett június 8., szombat

V-2 körzet: Jamina, Vandhát, Jókai,
Lencsési, Békési út, Gerla, Dobozi
út, Békekert

hetente

kedd

hetente

kedd

hetente

kedd

V-3 körzet: Kazinczy-ltp., belváros,
Jamina, Mezőmegyer, összes kert,
Fényes

hetente

csütörtök

hetente

csütörtök

hetente

csütörtök

V-4 körzet: I. kerület, VI. kerület,
Lencsési, 3-szög, Jamina

hetente

péntek, kivéve április
19. helyett április 20.,
szombat

hetente

péntek

hetente

péntek

V-1 körzet: Jamina, Nyugati kertváros, Mokry-ltp.
V-1 körzet: Kazinczy-ltp., belváros

Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás:
A szelektív hulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-áig minden hónap utolsó szombati napján (kivéve munkaszüneti napokon) szállítja
el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. II. negyedévben az alábbiak szerint:
2019. április 27. (szombat)
2019. május 25. (szombat)
2019. június 29. (szombat)
Zöldhulladék-gyűjtés és -szállítás:
A zöldhulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-áig minden héten szerdán (kivéve munkaszüneti napokon) szállítja el a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
A zöldhulladékot a május 1-jei szállítás (munka ünnepe) helyett május 4-én, szombaton szállítják el a cég munkatársai.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető – Munkanapokon 7.00–17.00 h között Békéscsaba,
Külterület 0763/192 hrsz. alatt (M47-es, Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladéklerakó bejáratánál.
Lomtalanítás időpontjai Békéscsabán
1. körzet: 2019. május 11. és 2019. november 9.
Jamina (Szarvasi út – Budapest vasútvonal – Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn
kívüli szakasza, Szója utca és Meteor utca
2. körzet: 2019. május 18. és 2019. november 16.
Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők
Ügyfélszolgálati információk:
Címe:		
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Telefon:		
+36-66/447-150
E-mail:		
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Nyitvatartás:
Hétfő és szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00
		
(kedd és péntek: zárva)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon nyújtunk folyamatos és részletes
tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., www.dareh.hu
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BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Kiss Tibor: Abban szeretnék segíteni, amit az itt élők fontosnak éreznek
Kiss Tibor a közös képviselők fórumán és az „utcaparlamenteken” a 7-es számú
választókerület egyéni képviselőjeként, számos rendezvényen pedig Békéscsaba alpolgármestereként
hallgatta és hallgatja meg
a lakosság azon észrevételeit, kéréseit, amelyeket
aztán továbbvisz a közgyűlésbe. Mint mondja, jó
érzéssel tölti el, hogy az itt
élők bizalmának köszönhetően már tizenhét éve dolgozhat a közügyekért.
– A közművelődésért, ifjúságért, oktatásért és sportért
felelős
alpolgármesterként
szerteágazóak a feladatai.
Milyen az együttműködés az
ifjúsággal?
– Ma már a fiatalokkal való
kapcsolatunk mindennapos.
A városi ifjúsági parlamentet
szervező diákönkormányzat
minden egyes rendezvényére
elvár bennünket. Az ifjúsági

koncepció megalkotásában
is igen széles kör vett részt,
ennek eredményeként egyedi
programokat találtunk ki. Elismerésre méltó az a hozzáállás, ami ma a városi diákságot
és az őket vezető fiatalokat
jellemzi, akik fantasztikus közéleti munkát végeznek. Szerintem egyébként a közéletben tevékenykedni jó dolog,
még ha most sokan inkább
ennek az árnyoldalait hangsúlyozzák is.
– Az oktatási intézmények
közül az óvodák fenntartója az
önkormányzat. Mi történt itt az
elmúlt időszakban?
– Az óvodáink energetikai
fejlesztéseken mennek át, és
a gyerekek mozgását segítő
infrastruktúrát fejlesztjük. A
számos óvodai egyedi program mellett olyan városi kezdeményezések is szolgálják a
gyerekek mozgáskultúrájának
alakulását, mint a vízhez szoktatás, a labdajátékok vagy a
néptáncprogram.
Beíratás

előtt körbejártam az óvodákat
és igazi mikro-csodavilágokat
láttam, ahol szép környezetben, jó óvodapedagógusokkal
körülvéve, kiegyensúlyozottan
fejlődhetnek a gyerekek. Az
oktatási kerekasztal ülésein
pedig szélesebb körben, a
terület résztvevőivel beszéljük
át kéthavonta a legfontosabb
kérdéseket, és keressük a
problémákra a megoldásokat.
– A sport és a közművelődés szintén kiemelt szerepet
kap Békéscsabán.
– Megsüvegelendő az a
rengeteg kiváló eredmény,
amit egyéni és csapatsportágakban elérnek a csabai
sportolók. Ezt például úgy
igyekszünk segíteni, hogy
ma a költségvetéshez képest
több mint háromszázalékos
a sport támogatása, beleértve a pénzben nyújtott és az
infrastrukturális
támogatásokat is. A Modern Városok
Programban új sportcsarnok, sportuszoda épül, és a

K AMARAI INFÓK

Képzések, vetélkedő, tanácsadások –
MitSokrétű
kell tudni
a keresőképtelenség
ideje alatti
szolgáltatások
az iparkamaránál
kötelezettségekről?
A Békés Megyei Kereskeügyintézésben. Az önkéntes támogatott képzés ugyan bedelmi és Iparkamara ezekben a hetekben több témában is a sajtó figyelmébe
került. Lássuk, milyen területen vannak híreink, információink a vállalkozók,
netán a pályaválasztás
előtt állók számára?!
A gazdaság fejlesztésében és
élénkítésében betöltött szerepét tekintve nagy jelentőségű a Széchenyi Hitelkártya
Program, melyben kamaránk
a regisztráló szervezet feladatát látja el. Megyénkben
is népszerű a Széchenyi Kártya, amelynek igénylésekor a
megyei iparkamara akár teljes
körű segítséget nyújt az ügyintézésben.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén lehet benyújtani a kérelmeket, kollégánk segít az

kamarai tagok mentesülnek
az eljárási díj megfizetése alól.
A szakképzési osztályunk
egyik feladata a pályaorientáció. Napjaink legégetőbb
kérdése a humán erő hiánya
a munkaerőpiacon, így ez a
téma kiemelt fontossággal bír.
A megye általános iskolásainak körében (5-6. osztály) háromfordulós szakmaismereti
vetélkedőt hirdettünk, értékes
nyereményekért. Célja, hogy
a diákok önállóan is ismerkedjenek a szakmák világával,
minél tájékozottabbak legyenek a szakmatanulási lehetőségek terén. A zsűrizésben
szakmai partnerünk a Békéscsabai Médiacentrum: behir.
hu, 7.Tv és a MediaWorks Kft.:
beol.hu, Békés Megyei Hírlap.
Április végéig várjuk a jelentkezőket a kedvezményes
mesterképzésbe. Az államilag

telt, de még mindig érdemes
belevágni a mesterképzésbe
– az iparkamara kedvezményével. (Tel.: 66/324-976.)
A szakképzés módszertani hátterét erősítendő, hamarosan elindul a gyakorlati
oktatók képzése, amelybe a
vonatkozó rendelet alapján
megyénkben mintegy 180 oktatót várunk.
A tanúsítványt az érintettek
az iparkamaránál 80 százalékos kedvezménnyel szerezhetik meg! (Tel.: 30/728-9902.)
Továbbra is várjuk állandó
ingyenes szolgáltatásainkkal
a vállalkozókat. Ne feledjék,
a kötelező kamarai hozzájárulást március végéig kellett
befizetni. Kérjük, pótolják az
esetleges elmaradást.

régi sportcsarnok is megújul
majd. Fontos, hogy legyenek
bajnokaink, de a legfontosabb talán az, hogy ma több
ezer gyerek sportol Békéscsabán. A közművelődés terén nagyon gazdag és nívós
az intézményeink programkínálata, de a még jobb felé
próbálunk tendálni. A kulturális tanáccsal egyeztetve a
színház, a Csabagyöngye
és intézményei, a könyvtár,
a múzeum, a bábszínház is
azon dolgozik, hogy minél
színvonalasabb legyen a paletta. A Munkácsy-negyed fejlesztése szintén kiemelkedő
feladat, hisz fontosnak érezzük, hogy a Csabai kolbászon
kívül az emberek Munkácsyt
is Békéscsabához kapcsolják. Meg kell említeni Túriné
Kovács Márta osztályvezetőt
is, aki nemrég vonult nyugdíjba: köszönet illeti azért a sok
segítségért, amit ezeken a területeken mindnyájunk munkájához nyújtott.

– A körzetében milyen
eredményeket hozott a lakossággal való együttműködés?
– Az alpolgármesterség
mellett a körzet több mint
négyezer lakójának érdekeit képviselem a testületben.
Mivel abban szeretnék segíteni nekik, amit ők éreznek fontosnak, ötven közös
képviselővel tartom a kapcsolatot, akik tolmácsolják
a kéréseket. Amint felvetődnek a gondok, megkeresnek, és igyekszünk megtalálni a megoldást. Évente
kétszer pedig ülést tartunk,
amikor tájékoztatom őket a
beruházásokról is. Az utcaparlament inkább a választási időszakokhoz köthető,
olyankor valahogy bátrabban
elmondja a gondjait mindenki. Ezek eredményeként
lakossági kérésre volt útfelújítás a Mednyánszky utcán
és több ütemben a Tolnai
utcán, vagy létesült gyalog-

átkelőhely a Kazinczy és Őr
utca kereszteződésében. A
Tolnai utcán a parkolót is felújítottuk, voltak padfelújítások, babahintát telepítettünk
a kisgyermekesek kérésére
és még sorolhatnám. Ráadásul a körzetünk szerencsés a
tekintetben, hogy a belvárosrehabilitáció, a Munkácsynegyed fejlesztése és a piacfejlesztés is érint bennünket,
így
elmondhatjuk,
hogy
többmilliárdos fejlesztések
valósultak meg és vannak
folyamatban itt, egyre szebb
minden.
– Ősszel ismét választás
lesz, tervezi a folytatást?
– Többen keresnek meg,
és biztatnak arra, hogy induljak. Úgy érzem, jól tudunk
együtt dolgozni a közös képviselőkkel, az itt élőkkel, és
ha a választók többsége úgy
gondolja, hogy velem szeretné folytatni, én itt vagyok, állok elébe minden feladatnak.
Mikóczy Erika

„T B ” S A R O K
Mit kell tudni a keresőképtelenség ideje alatti
kötelezettségekről?
A beteg a keresőképtelenségének elbírálásához
köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének az
egészségi állapotával ös�szefüggő körülményeiről,
annak egészségi szempontból lényeges elemeit
pedig a betegdokumentációban is rögzíteni kell.
Betegségünk időszakában
a társadalombiztosítás alapján orvosi ellátást vehetünk
igénybe, táppénzre, üzemi
(munkahelyi) baleset esetén
baleseti táppénzre is jogosultak lehetünk, azonban
fontos tudni, hogy a keresőképtelenségre vonatkozóan
előírt szabályokat be kell
tartani.
Így például a keresőképtelen biztosított munkavállaló köteles betartani az orvos
utasításait, így különösen
a gyógyulását elősegítő,
meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás
korlátozására vonatkozóan.
Az elrendelt vizsgálatokon
meg kell jelennie, és az orvost arról is tájékoztatnia
kell, ha a keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli.
A keresőképtelenség ideje

alatti tartózkodási helyet
szintén be kell jelenteni a keresőképtelenséget elbíráló
orvosnak.
A járási hivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő
főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi. A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele
alatt a munkáltató jogosult
a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a
járási hivatalnál, mely eljárás
igazgatási szolgáltatási díja
15 800 forint. A felülvizsgálat során a szakértő főorvos
a
betegdokumentációból
fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen beteg vizsgálata alapján

dönt a keresőképtelenségről
vagy keresőképességről.
Ha valaki több helyen
dolgozik, például munkaviszony mellett vállalkozóként
is tevékenykedik, a kezelőorvosnak minden egyes
jogviszonyában külön-külön,
a biztosított munkaköreinek
ismeretében kell elbírálnia
a keresőképtelenséget. Így
előfordulhat az is, hogy az
orvos a beteget nem mindegyik munkakörében minősíti keresőképtelennek.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Herczeg Tamás: Fél év múlva már vezethetünk az M44-es
Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszán

Olyan régóta várunk az
M44-es gyorsforgalmi útra,
és annyi ígéret volt éveken
át, hogy sokan még az erről
megszületett döntés után
is azt mondták: hiszem,
ha látom. Nos, már jó ideje láthatjuk, hogyan halad
az építkezés, sőt, egy több
mint hatvan kilométeres
szakaszt körülbelül fél év
múlva használatba is vehetünk. Erről, és a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) beruházásában megvalósuló többi, Békéscsabát érintő útfejlesztésről
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt kérdeztük.
– Az M44-es Tiszakürt és
Kondoros közötti közel 62 kilométeres szakaszán gőzerővel
dolgoznak, de folynak a munkák Kondoros és Békéscsaba

között is. Mikortól használhatjuk majd az M44-esnek ezeket
a szakaszait?
– Amikor autóval megyek
Budapestre, mindig nézem,
hol tart éppen az építkezés. A
44-es útról csak a közvetlen
közelében folyó munkákra látunk rá, de tudjuk, hogy végig
dolgoznak a szakemberek. A
tervek szerint a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Tiszakürt
és Kondoros közötti részének
műszaki átadása szeptemberben lesz, így várhatóan
szeptember végén, október
elején azt az útszakaszt már
használatba vehetjük. Ez azt
jelenti, hogy fél év múlva már
nem kell Kondoros, Szarvas,
Békésszentandrás,
Öcsöd
és Cserkeszőlő belterületén
átmenni. Kondoros és Békéscsaba között húsz százalék
körüli a készültségi szint, en-

nek a szakasznak az átadása
2021-ben várható. A munka
egyébként a Tisza túloldalán
is folyik Lakitelek és Szentkirály felé. Ráadásul mindez
hazai forrásból valósul meg,
ugyanis nem számít nemzetközi korridornak ez az útszakasz.
– Mit jelenthet az épülő
M44-es a biztonság tekintetében?
– Sokakban felvetődött,
és korábban én is elgondolkodtam azon: milyen kár,
hogy nem mehetünk majd
130 km/órás sebességgel, hanem „csak” 110-zel. A szakemberek szerint azonban ezen a
gyorsforgalmi úton nagyobb
biztonságban vagyunk. Míg
az autópálya leállósávján sajnos gyakran szabálytalankodnak, ez az autóúton ritkább.
Itt nincs leállósáv, viszont kö-

rülbelül két kilométerenként
öblözeteket alakítanak ki, ahol
nyugodtan meg lehet állni. Ha
pedig műszaki probléma miatt
szükséges, akkor le lehet húzódni az út mellett, de ott zúzottkő van, ahol biztosan nem
kezd veszélyes előzésbe egy
kamion vagy egy autó.
– Mennyivel rövidülhet
majd a menetidő, ha elkészül
az M44-es?
– Amikorra teljesen elkészül, a számítások szerint 45
perccel lesz rövidebb a menetidő. Békéscsabától Budapestig nem kell majd lakott területen átmennünk, ha az M44-ről
az M5-ösön folytatjuk az utunkat. De nemcsak a gyorsaság,
hanem a környezetvédelem
szempontjából és az ott élők
életminősége tekintetében is
érezhető változást hoz a beruházás. Egyébként országszerte olyan léptékű fejlesztés
történik most, amellyel – a
NIF vezetőinek állítása szerint
– a lakosságszámhoz és az
ország területéhez viszonyított gyorsforgalmi úthálózat
hossza tekintetében 2022-ig
Ausztria szintjére érünk.
– Ugyancsak a NIF beruházásában épül az 5,2 kilométer
hosszú Fürjesi út kétszer egysávos összekötőútként. Mit
jelent ez majd az itt élőknek?
– Ez három utat köt össze,
a Csanádapácai utat, a 47-est
és a 44-est. Itt jelenleg az elő-

készítő munkák folynak. A három számjegyű, másodrendű
út a jaminaiak számára lesz
nagyon fontos fejlesztés, mert
elviszi a Dél-Békésből érkező
forgalmat. Az út mellett szervizút is lesz, így a kerékpárosok biztonságosabban közlekedhetnek, és körforgalmak
is erősítik majd a biztonságot.
Az elkerülő átadására 2021ben kerül sor.
– Az M47-es fejlesztése
szintén érinti Békéscsabát.
– A Berettyóújfalu és Debrecen közötti igen forgalmas szakaszon már átadták
az autópályát, és folyik az
előkészítése a Szeged, Békéscsaba és Debrecen közötti, M47-es gyorsforgalmi
út megépítésének. A tervek
szerint először a Békéscsaba és Debrecen közötti szakasz épülhet meg, a későbbiekben pedig a Szeged és
Békéscsaba közötti.
– Jó, hogy megvalósulnak
ezek a nagyobb fejlesztések,
de mi lesz azokkal az alsóbbrendű utakkal, amelyek jelenleg rossz állapotban vannak?
– A harmad-, negyed-,
ötödrendű utak, a kistelepüléseket összekötő külterületi
utak felújítására is létrehozott egy költségvetési keretet
a kormányzat, bízom benne,
hogy ennek segítségével
ezen a téren is javul a helyzet. Békés megyében szá-

mos olyan út van, amelynek
az állapota kívánnivalót hagy
maga után. Ezek felújítása is
nagyon fontos, hiszen sokan
iskolába, munkába menet
naponta használják az alsóbbrendű utakat
– A biztonságosabb, gyorsabb közlekedésen túl milyen további hozadéka lehet
az útfelújításoknak?
– Tény, hogy amikor befektetőkkel tárgyalunk, mindnyájuk számára fontos, hogy
meglegyen a gyorsforgalmi
út. Tehát az útfejlesztésnek
az életminőség javításán túl
tőkevonzó hatása is van. Mi
gyorsabban elérhetjük a fővárost, de akár a tőke, akár
a turizmus célpontjai között
is nagyobb eséllyel szerepelhetünk, ha könnyebben megközelíthetőek leszünk.
Mikóczy Erika

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Nyári táborok

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál

Táborszervezők figyelmébe

A magas művészetek megjelenítését helyezték előtérbe

A 2018/2019-es tanév június 14-én, pénteken ér véget,
és elkezdődik a vakáció. Az általános iskolás gyerekek
szülei ilyenkor már javában azon törik a fejüket, hogyan
oldják meg a két és fél hónapos nyári szünetet úgy, hogy
gyermekük biztonságban legyen, jól érezze magát és lehetőleg minél több élményt gyűjtsön.
Alapos tervezést és szervezést igényel a vakáció a
szülők részéről. Két-három
hétre szabadságra tudnak
menni, jó esetben a „nagymamaszolgálat” mentsvár
lehet pár napra vagy hétre,
esetleg az iskola is szervez
programot, de még mindig
sok idő marad, amit tartalommal kell megtölteni.
Békéscsabán
minden
évben számos nyári tábor közül lehet választani.
Az ajánlatok között szerepelnek
lovastáborok,
kézművestáborok,
zenei
és
művészeti
táborok,
horgásztáborok,
olvasótáborok, nyelvi táborok,
de tánctáborba, sakktáborba, főzőtáborba, vízi
vándortáborba, történelmi
hagyományőrző vagy akár
boldogságtáborba is jelentkezhetnek a gyerekek.

A Békéscsabai Médiacentrum idén nyáron is beszámol a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében
szervezett lehetőségekről a
behir.hu oldalon. Programajánlónkban a polgármesteri
hivatal oktatási, közművelődési és sportosztálya által
összegyűjtött táborok listája
mellett bármely más tábort is
szívesen feltüntetünk, mégpedig térítésmentesen.
Kérjük a szervezőket, amen�nyiben szeretnék felületünkön
közzétenni táborukat, küldjék
el az általuk szervezett táborok adatait (mikor lesz, milyen
korú gyermekeket várnak,
milyen programok várhatók,
mennyibe kerül, hol lehet érdeklődni és jelentkezni), és
mellékeljenek hozzá plakátot
vagy fotót a marketing@bmc.
media.hu e-mail-címre.

Fotók: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál – a korábbi évekhez
hasonlóan – most is elsősorban a magas művészetek
megjelenítését helyezi előtérbe, ám ezzel együtt igen
gazdag programokat kínál az érdeklődőknek – fogalmazott Forczek Győző fesztiváligazgató.
A március 19-étől április 20-áig zajló programsorozatban a fiataloktól az idősekig minden korosztály találhat a maga számára
vonzó rendezvényeket. A néptánc kedvelőinek igazi csemege volt
a Viharsarki Vigadalom, a balett szerelmeseit a Kijev City Balett
Rómeó és Júlia előadása varázsolta el, valamint kortárs balett és
modern tánc is szerepel a fesztiváli kínálatban. A koncertekre járók a blues, a kórusmuzsika, az alternatív rock, a fúvószene és
egyéni előadók programjai között szemezgethettek és szemezgethetnek, de kiállítások is gazdagítják a programsorozatot.

A Kijevi Állami Színház táncművészei Békéscsabán

4Art – Lélekképek 2 az Artériumban

A Honeybest a Szegedi Kortárs Balett táncosaival

Koncz Zsuzsa máig a magyar pop-rock egyik legendája

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar estje

Nagykorú lett a Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója

Fotó: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

A Kisnemesi Otthonok
Országos
Találkozója most lett tizennyolc
éves. Ez idő alatt 39 település nevezetességeit
ismerhette meg és 130
szakmai előadást hallgathatott meg az ös�szesen több mint 2500
résztvevő.

Példát adnak abból, hogyan illeszkedik az épített örökség és a művészet

Ahogy Herczeg Tamás a
mostani találkozón fogalmazott, igazi ünnepi alkalmak voltak ezek a rendezvények, amelyek keretében
neves előadók jártak itt, és
ahol példát kaptak abból,
hogyan illeszkedik egymáshoz a művészet és az
épített örökség.
Mészáros
Zsuzsanna
nyugalmazott
múzeum-

pedagógus, az emlékház
korábbi vezetője úgy fogalmazott: nagykorú lett
a műemléki konferencia.
Hosszan sorolta azoknak
a támogatóknak és előadóknak a nevét, akiknek köszönhetően évről
évre új tartalommal tudták
megtölteni az eddigi találkozókat, majd múltidéző
összeállításával szerzett
emlékezetes perceket a
hallgatóságnak. A korábbi rendezvények résztvevői közül többen most
is eljöttek, így például
dr. Virág Zsolt, aki ma már
a Nemzeti Kastélyprogram
és Nemzeti Várprogram
végrehajtásáért felelős miniszteri biztosként tartott
előadást a szabadkígyósi

Wenckheim-kastély
fejlesztési projektjéről, de itt
volt Ráday Mihály is, akit
sokan az Unokáink sem
fogják látni című tévéműsorból ismernek.
A program keretében az
érdeklődők betekintést kaptak többek közt a békéscsabai Steiner-Omaszta kúria
új, élményalapú kiállítási
tervébe, megismerkedhettek az Urszinyi-Beliczeykúria múltjával és jövőjével,
és megtudhatták azt is,
hogy milyen lesz majd az új
helyen a Békéscsabai Napsugár Bábszínház épülete.
A program zárásaként pedig a Munkácsy-negyedben
tettek egy sétát szakember
vezetésével.
Mikóczy Erika
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MESÉLŐ MÚZEUM
Békés megye ornitológusai, vagyis James Bondjai

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Szabadtéri kiállítás Munkácsy Mihályról

Fotó: Kovács Dénes

Hogyan kötődik James Bond Békés megyéhez
és az ornitológiához, vagyis egyáltalán mit jelent
az ornitológia? Az ornitológia az állattan madarakkal foglalkozó tudományága, magyarul madártan. Ezen tudományág művelői a madarak
pontos leírásával, viselkedésével, élőhelyeinek
feltérképezésével, elterjedésével, fészkelési
viszonyaival és a madárvonulás vizsgálatával
foglalkoznak. Bármilyen meglepő, de James
Bond – akinek a nevét Ian Fleming angol író a
főhősének kölcsönözte – kiváló, számos kitüntetéssel elismert ornitológus volt az Amerikai
Egyesült Államokban.
Ezzel szeretném ráirányítani a figyelmet egy
olyan kiadványra, amely a tavalyi évben, 2018ban jelent meg a Magyar Ornithológiai Központ,
későbbi nevén Magyar Madártani Intézet fennállásának 125. évfordulója alkalmából, mégpedig
a Magyarországi ornitológusok életrajzi lexikona
címmel. A könyv Magyar Gábor, az állatorvos
végzettségű szerző, tízévnyi kutatásának és
anyaggyűjtésének az eredménye. Ez nem az
első mű, ami kikerült a keze alól, hiszen számos
madártani témájú tudományos és ismeretterjesztő cikk könyv szerzője vagy társszerzője, valamint az Aquila című ornitológiai folyóirat főszerkesztője. A kötet 455 – közülük 21 Békés megyei
illetőségű – hivatásos vagy amatőr ornitológus életrajzi adatait tartalmazza.
Fontos megemlíteni, hogy Réthy Zsigmondnak, Kertész Évának és dr. Domokos Tamásnak
köszönhetően korábban a Munkácsy Mihály Múzeum kiadványaiban megyénk ornitológusai
közül több személy életrajza is megjelent. Meg kell őriznünk azok emlékét, akik önzetlenül,
sokszor egy élet munkáját áldozták arra, hogy megismerjék a körülöttük levő természeti értékeket. Ez azért is fontos, mert ezen kíváncsi és tudományos vénával rendelkező személyek
közül kerültek ki azok, akik megértve a természet összetett működését, felhívták a figyelmet a
természeti értékek megőrzésének fontosságára.
A kötetben szereplő Békés megyei kötődésű személyek: Csath András, Gajdács Mátyás,
Hankó Béla, Hankó Mihály, Havranek László, Konok István, Kovács János, Krammer Nándor, Linder Károly, Molnár Béla, Müller Géza, Nagy László, Palágyi Lajos, Povázsay János,
Povázsay László, Puskás Lajos, Réthy Zsigmond, Sterbetz István, Streit Miklós, Sztraka Károly,
Tarján Tibor. Köszönet jár nekik!
Váncsa Klára ökológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

Újabb elemekkel népszerűsítik a Modern Városok Programban kialakítandó, Munkácsy Mihály festőművész örökségét ápoló Munkácsy-negyed fejlesztéseit. Április
elején egy Munkácsy életét bemutató szabadtéri kiállítás nyílt a Szent István téren
azzal a céllal, hogy az itt élők közelebb kerüljenek a festőóriáshoz.
Még tavaly decemberben két óriási méretű Munkácsy-portré került Békéscsaba frekventált
helyeire, a víztorony egyik oldalára, illetve a Luther utca 2. szám alatti ház falára. Ez volt
az első állomása annak a népszerűsítő kampánynak, amely Munkácsy Mihály munkásságára, egyúttal a Munkácsy-negyedre igyekszik felhívni a figyelmet. A fejlesztés alatt álló
projekt marketingjét végző Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott,
hogy számos elem tartozik a népszerűsítő tevékenységek közé, például a főtéren megnyílt
szabadtéri kiállítás is.
– Ez az installáció arra keresi a megoldást, hogyan tudjuk a lehető legközelebb hozni
a békéscsabaiakhoz a Munkácsyról, illetve a Munkácsy-negyedről szó információkat. A
szabadtéri kiállításban a Munkácsy Mihály Múzeum csapata volt partnerünk: ők állították
össze a tárlat tartalmi részét – fejtette ki Opauszki Zoltán. Az ügyvezető jelezte: a közeljövőben további, nagy méretű képeket tesznek ki a város különböző pontjain található épületekre, például várhatóan a volt Univerzál Áruház oldalára, de más helyszínekről is folynak
tárgyalások. Hangsúlyozta, hogy a projekt részleteiről – ahogyan eddig – a továbbiakban
is folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a behir.hu-n, a Csabai Mérlegben és a 7.Tv-ben.
Ando György, a Munkácsy múzeum igazgatója kiemelte: 2019-ben van a gyermekkorát
Békéscsabán töltő festőóriás születésének 175. évfordulója, így a marketingtevékenység
mellett egy programsorozat is népszerűsíti a festő életét és munkásságát.
– A Munkácsy Mihály Múzeum egy programsorozatot szervezett erre az évre, amely
nem csak a békéscsabaiak, hanem Magyarország lakossága számára is jelentős. Ez egy
olyan kulturális programsorozat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális Államtitkársága is támogatott – fogalmazott az intézmény igazgatója.
A programsorozat részeként többek között kiadtak egy könyvet, május 1-jén nagyszabású filmvetítést szerveznek, valamint gyermekrajzpályázatot is hirdetnek.
Szendi Rita

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

Idé újra Csaba Majáli

é Liget Vásá

a Széchenyi ligetben!
Igazi vásári hangulat céllövöldével,
vattacukorral, gyermek körhintával,
jégkásával, ugrálóvárral,
családi vetélkedővel,
kézműves gyerekprogrammal
és még sok minden mással.
Mindenkit szeretettel
várunk!
Kövessen minket a részletekért
fb.com/korosokvolgye

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

PÁSZTORÉLET
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
A KÖNYVTÁRTÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA

Az idén május 20-áig rendelkezhet az összevont adóalap után
befizetett személyi jövedelemadója 1 + 1%-áról.
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa a Békés Megyei
Könyvtár alapítványát, hogy 2019-ben is minél több színvonalas
programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány – Adószám: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!
PRÓBAHOZZÁFÉRÉS A TYPOTEX INTERKÖNYV
ADATBÁZISHOZ
A Békés Megyei Könyvtár számítógépein próbahozzáférés keretében
2019. április 30-áig elérhetővé vált a Typotex Interkönyv e-könyvadatbázisa. Az adatbázisban a kiadó több mint 600, többnyire magyar
nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek
és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. április 18-án, csütörtökön 19 órától
NEUMANN BALÁZS TRIO feat. TÓTH SÁNDOR
Neumann Balázs – zongora, Máthé László – nagybőgő,
Kaszás Péter – dob, feat. Tóth Sándor – szaxofon
A 2005-ben alakult trió repertoárját a zenekarvezetőzongorista saját, mainstream jazzből kiinduló, erős kortárs
zenei hatásokat mutató, kollektív improvizációkkal fűszerezett,
egyedi atmoszférájú kompozíciói alkotják.
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Jazz-csütörtök támogatója:
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. április 24-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
KWAIDAN – Masaki Kobayashi filmje, 1964.
1%
Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04
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Szente Béla:

Lenkefi Zoltán:

Kovács Edit:

Ilyen közegben öröm dolgozni

Most minden az új bábszínházról szól

A jó színész szemlélődő

A város kulturális életét
gazdagító magas színvonalú, értékteremtő, művelődésszervezői és intézményvezetői tevékenysége
elismeréseként a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott
márciusban Szente Béla. A
Csabagyöngye Kulturális
Központ igazgatójával a 7.Tv
Aktuális című műsorában
beszélgettünk az elismerésről és az intézményről.
– Hogyan értesült a kitüntetésről?
– A miniszterelnökség kabinetirodájától felhívtak telefonon, hogy miért nem küldöm vissza a papírt, én pedig
megkérdeztem, hogy milyen
papírt. Akkor derült ki, hogy
rossz e-mail-címre küldtek
nekem egy értesítést a díjról,
de így aztán kiegyenesedett
a dolog.
– A mostani mellett számos más díj és elismerés
is tükrözi, hogy jól működik
a Csabagyöngye Kulturális
Központ. Ön mit gondol, mitől és kiktől jó?
– Nagyon sokszor beszélgetek kollegákkal, akik más
településekről érkeznek. Az
összehasonlítás
lényege
mindig az, hogy az önkormányzat mit tesz ebbe bele.
Én két részre bontanám ezt
a kérdést: az egyik az önkor-

mányzat szerepe, a másik
pedig az, hogy azok, akiknek
szól ez az egész, hogyan viszonyulnak a kapott lehetőségekhez. Az önkormányzat
Csabán mindig nyitott volt a
kultúra támogatására, átlagon felüli erőfeszítéseket tett
ebben. A másik oldal a közönség, hisz megcsinálhatja
az ember a legjobb rendezvényeket, ha azok nem érdekelnek senkit. De itt nagyon
jó, hálás, nyitott és igényes
a közönség, ilyen közegben
pedig öröm dolgozni.
– Három évtizede van jelen Békéscsaba kulturális
életében. Milyen utat járt be?
– Népművelőnek készültem, ilyen irányú végzettségeim vannak. Ezt valamikor
18 éves koromban döntöttem
el, és nem változott meg a véleményem. 1991-ben pályáztam meg az akkori ifjúsági
ház igazgatói székét, és azóta irányítom az intézményt.
Fontos megemlítenem, hogy
a munkatársaimmal együtt
dolgozom, tehát a sikerek
sosem egyéniek. Herczeg
Tamás a helyettesem volt közel 28 évig, amit intézményi
szinten elértünk, azt a vele
való együttműködés fémjelzi
elsősorban. De nagyon sok
kollegám van, akikkel 10–15–
20 éve dolgozom együtt, és
akiknek szintén hálás vagyok.
Sz. R., M. E.

Kiemelkedő bábművészeti tevékenysége elismeréseként Blattner Gézadíjat kapott márciusban
Lenkefi Zoltán. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatóját a 7.Tv
Aktuális című műsorában
kérdeztük a díjról és a terveiről.
– Mikor értesült az elismerésről, és hogyan fogadta?
– Eleinte nem hittem el.
Kaptam egy e-mailt, amely
így kezdődött: Tisztelt díjazott. Azonnal azt kerestem,
hogy ki akar megtréfálni,
azt gondoltam, hogy ez
valamilyen átverés. Egyáltalán nem számítottam rá,
de nyilván ez egy hatalmas
megtiszteltetés, és nagyon
váratlan öröm.
– A Blattner Géza-díj a
kiemelkedő bábművészeti
tevékenység
elismeréseként adományozható magas
állami kitüntetés. Önnek mit
jelent ez az elismerés?
– Talán azért kaptam,
mert viszonylag kitartó vagyok abban, amit csinálok.
Legalábbis én így fordítom
le magamnak. Békéscsabán 2003-ban kezdtük az
előkészületeket, 2005 óta
pedig folyamatosan működik a hivatásos bábszínház. Sok olyan helyzet volt,
amikor megfogalmazódott

bennem, hogy itt a vége,
de valami mindig továbbvitt.
Valószínűleg ezért a szakmai hozzáállásért és alázatért kaptam az elismerést,
ami sokat jelent nekem.
Amikor édesapám (Lenkefi
Konrád) meghalt, még nem
létezett ez a díj, neki emlékplakettje volt. Természetesen én nem vagyok a saját
édesapám, és nem tudom
azokkal a gondolatokkal vezetni a bábszínházat, mint
ahogy ő megélte a Napsugár Bábegyüttest. De örülök
annak, hogy Békéscsabán
meg tudott maradni a bábos
örökség, és hogy tud működni a bábszínház. Ebben
nagyon nagy része van az
egykori és mai munkatársaknak, tehát a díj nemcsak
az enyém, hanem mindazoké, akik velem dolgoztak és
dolgoznak.
– Milyen szakmai céljai
vannak a jövőre nézve?
– Lassacskán elkészülnek a bábszínház új épületének a kiviteli tervei, így
most szakmailag, emberileg, de még a magánéletemben is szinte minden
erről szól. A legfontosabb
cél tehát most a bábszínház
felépítése, illetve az, hogy
utána megfelelő tartalommal töltsük meg és jól működtessük majd.
M. E., Sz. R.

Kiemelkedő színészi és
színházelméleti tevékenysége elismeréseként Kovács Edit Jászai Mari-díjban részesült március
13-án. A Békéscsabai Jókai
Színház
színművészével
a díjról, munkásságáról a
7.Tv Aktuális című műsorában beszélgettünk.
– Hogyan tudta meg és miként fogadta az elismerést?
– Tudtam, hogy felterjesztettek az elismerésre, de
ilyenkor egyáltalán nem biztos, hogy az ember automatikusan átveheti a díjat. Le is
mondtam arról, hogy ebben
az évben megkapom az elismerést, és ez nem okozott
nagy lelki problémát. Egy hétfő délután azonban gyanútlanul megnyitottam az e-mailjeimet: kaptam egy levelet
az Emberi Erőforrások Minisztériumától a díjátadóról.
Arra gondoltam, hogy összekevertek valakivel, de amikor
tudatosult bennem a helyzet,
nagyon boldog lettem.
– Mindig is a színészettel
szeretett volna foglalkozni?
– A legelső Jókai színházban látott előadás után elvarázsolt a függöny mögötti
világ. Nagyon szerettem versekkel foglalkozni, novellákat,
regényeket olvasni, de csak
nyolcadik osztályos koromtól
váltam elég bátorrá ahhoz,

hogy másoknak is szavaljak.
Voltak kitérők, hiszen egészségügyi szakközépiskolában
érettségiztem. Utólag ezt
egyáltalán nem bánom, ez
ugyanis a színészi munkámban nagyon nagy segítséget
jelent.
– Volt példaképe, akire felnézett?
– Nagyon sok olyan színészkollega van, akit személyesen nem is ismerek, de
egy-egy alakítása tanulságos,
sokat kaptam tőle. A Jókai
színházban is sokan segítettek, például Jancsik Ferenc,
Felkai Eszter vagy Gálffi
László. Magam is próbálom
a körülöttem lévő fiatalokat
ugyanezzel a szeretettel, elfogadással, segítőkészséggel
fogadni.
– Mit gondol, mi a jó színész ismérve?
– Szemlélődőnek kell lenni. A színésznek nem arra
kell törekednie, hogy megoldásokat kínáljon, hanem arra,
hogy elgondolkodtasson.
– A jövőt illetően milyen
tervei vannak?
– Nagyon örülök annak,
hogy lehetőséget kaptam a
Jókai színházban a Mindentudás Színházi Egyetemének
elindítására, amely jövőre
is folytatódik. A kapcsolódó
könyv második része is készül.
Sz. R., V. D.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A HÚSVÉTI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Április 13., szombat 10.00–12.00 óra – Ismerkedés a húsvéti
népszokásokkal, a tojásfestés technikáival, húsvéti díszek és kellékek
készítése. Vezeti Baranyai Erzsébet óvónő. Belépődíj: 2 db főtt tojás.
VI. BÉKÉSCSABAI BALEKITBÖRZE
Április 13., szombat 9-től 12 óráig – Hanglemez, CD, DVD, műsoros
kazetta, SACD cserebere, adásvétel. Jelentkezés, asztalfoglalás:
bakelit.borze@gmail.com vagy 70/325-2704.
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Április 15., hétfő 14.30 óra – Húsvéti népszokások. Zsibrita Mária
nyugalmazott tanár előadása a Nyugdíjasklub foglalkozásán.
Április 29., hétfő 14.30 óra – II. Rákóczi Ferenc, Erdély utolsó
fejedelme. A Nyugdíjasklub vendége Ugrai Gábor tanár.
KIRÁNDULÁS, TÚRA
Április 22., hétfő – a Természetjáró kör hagyományos húsvéti
gyalogtúrája a bányatavak körül. Gyülekező 9.45-kor az Orosházi út –
Wágner u. sarkán. Várható hazaérkezés 13 óra után.
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.
TORNÁK
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
• Seniortorna – minden héten kedden 10 órától.
Mozgás- és gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.
• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tól
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig.
• Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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KITEKINTŐ
Kékben ragyogott a gyulai Almásy-kastély az autizmus világnapján
Az Esély Pedagógiai Központ Pánczél Imre Tagintézménye
érzékenyítő
programot, kék lufis felvonulást és műsort szervezett április 2-án Gyulán,
az autizmus világnapján. A
nap zárásaként az Almásykastély fő homlokzatát kék
fénnyel világították meg.

A Ragyogj kékben kampány
célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra. A gyulai
rendezvény szervezői abba
is betekintést adtak, hogy az
autizmussal élőknek hogyan
tehetjük érthetőbbé és kiszámíthatóbbá a környezetüket.
– A társadalom kevés ismerettel rendelkezik róluk,
sokan csak az intenzív ma-

gatartásproblémáikat észlelik. Ezért gondoltuk, hogy ez
egy remek alkalom az érzékenyítésre. Számos olyan
dolgot hoztunk el, amely bepillantást enged az életükbe,
a hétköznapjaikba, és akár
a félelmeikbe is – emelte ki
Örkényi-Nyist Kornélia, a
Pánczél Imre tagintézmény
vezetője.
Az érdeklődők kipróbálhatták például a speciális
kommunikációs
kártyák,
illetve a tabletek használatát. Emellett az úgynevezett
szenzoros fülkében bárki
megtapasztalhatta, hogy milyen felfokozott ingerek érik
az autizmusban élő fiatalokat
a hétköznapokban, például
az utcán közlekedve. Az eszközt a központ munkatársai
fejlesztették ki.
– Az érzékenyítés nemcsak a világnapon zajlik,
hanem számos rendezvé-

nyen és eseményen. Gyula
lakossága általában támogató a fogyatékossággal, sérüléssel élő emberek felé, ezt
több nemes ügy is mutatja
– hangsúlyozta dr. Görgényi
Ernő polgármester.

Az Esély Pedagógiai Központ tanulói a kastély előtt
zenés-táncos műsorral lepték
meg a nézőket, majd a gyulai
Pánczél Imre tagintézmény
és a Nicolae Bălcescu román
gimnázium egyesített kórusa

adott elő slágereket és musicalrészleteket. Az esemény hivatalos zárásaként pedig kékbe borult az Almásy-kastély,
ahogy számos épület szerte
az országban, a világban.
Zámbori Eszter
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Megyefutás hatodszor

68 település és 710 kilométer 13 nap alatt

Ismét a mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet Tóth
László futónagykövet. A hatodik megyefutás április 1-jén
a Szent István térről indult, és
13 napig tart. Ez idő alatt mintegy 710 kilométert tesz meg a
68 településen áthaladó futónagykövet, akihez bármilyen
távon bárki csatlakozhat.

Szujó Hanna is népszerűsít
Leforgatták a júniusi junior tornavilágbajnokságot
népszerűsítő
kisfilmet, amelyben a csabai tornász, a többszörös junior válogatott Szujó Hanna és az ifjúsági
olimpiai érmes Balázs Krisztián
kapott főszerepet. A kisfilmben
két gyakorlat mozzanatait láthatják a nézők: Szujó Hanna felemás
korláton, Balázs Krisztián pedig
lólengésben mutatkozik be.

– Szerencsére egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az első évben
mintegy két-háromszázan futottak együtt velem, tavaly ez
a szám már két-háromezer
fő közé volt tehető, és várhatóan most még többen lesznek – mondta az indulás előtt
Tóth László.
Szarvas Péter a rajt előtt
kiemelte, hogy Tóth László
ötvözte a lokálpatriotizmust
és a sport iránti szeretetet. A
polgármester aláírta az idei
esemény térképét, amelyet
az útvonalon található ös�szes település vezetője is
ellát majd kézjegyével. Ezt
követően elkészült a csoportkép az idei első futókról,
valamint az őket útnak indító
Szarvas Péter polgármesterről, Kiss Tibor alpolgármes-

TÁJÉKOZTATÓ
IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSRÓL

terről és Bíró Csaba bizottsági elnökről.
– Életünk során az egészségünk a legfontosabb, arra
kell a legjobban vigyáznunk.
Éppen ezért mindenki, aki
az egészség megőrzésére
hívja fel a figyelmet, nemes
célt visz tovább. Amíg vannak
ilyen sportolóink, nagyköveteink, akik ezt hirdetik, addig
nincs más dolgunk, mint hogy
segítsük a munkájukat –
mondta el Bíró Csaba, hozzátéve, hogy a kezdeményezést
a békéscsabai és a megyei
önkormányzat is támogatja.
Tóth László már most elmondta, hogy jövőre is folytatni szeretné, a célja az,
hogy a megyefutás 2020ban már mind a 75 Békés
megyei településre eljusson.
Zámbori Eszter

#varázslat nélkül

Tisztelt Békéscsabai Felhasználók!
Békéscsabán
ütemezett ivóvízhálózat-mosatási
munkálatokat végzünk.
A mosatási munkálatok idején a város egyes
részein nyomáscsökkenés és időszakos,
1-2 órás vízhiány is előfordulhat.

Az ivóvíz-főkör éjszakai mosatását
április 26-án (péntek) és 27-én (szombat)
este 19 órától reggel 7 óráig végezzük el.
Ezen a két éjszakán
a város kerületeiben (egymást követően)
több órás vízhiányra lehet számítani
A mosatás időszakában felmerülő esetleges
kellemetlenségekért megértésüket köszönjük.
Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu

Európai Szociális
Alap
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K ORM ÁNY

INFORMÁCIÓ

BABAVÁRÓ
TÁMOGATÁST KAPNAK
A FIATAL HÁZASOK

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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BÉKÉSCSABA ANNO
Kossuth Lajos levele a csabai polgári körnek
Csaba rendkívüli közgyűlése – Fábry Károly indítványára – 1889. szeptember
12-én Kossuth Lajost első
díszpolgárává
választotta,
de az 1865-ben alakult Csabai Polgári Kör választmánya
már 1867-ben megszavazta
Kossuth Lajos dísztagságát,
melyről Kemény Mihály alapító elnök levélben értesítette a
nagy hazafit turini száműzetésében.
Kossuth Lajos saját kezűleg
írt levélben köszönte meg a
megtiszteltetést. A levelet a A szerencsi Zemplén
kör aranykeretes díszalbumba Múzeum eredetiéről
kötve őrizte. 1904. szeptember készült másolat
2-án, a hagyományos Kossuthlakomán, Fábry Károly, a kör érdemes elnöke közkívánatra bemutatta a levelet, melyet azután felolvastak.
A rendezvényről a Békésmegyei Közlöny tudósított a Kossuthlevél teljes szövegével.
Néhány évvel ezelőtt kutatómunkája közben Gécs Béla rátalált
erre, s most, Kossuth Lajos halálának 125. évfordulójára időzítve
rovatunk közreadja a levélereklye teljes szövegét (az egykori írásmódot megtartva):
„Kemény Mihály úrnak, a békéscsabai polgári kör
Elnökének.

S Z É P KO RÚ

Andrásfalvy György (90)

Wagner Dusán (90)

Tisztelt Elnök úr! Még mielőtt kezemhez érkezett volna a Békés-Csabai polgári kör nevében, mult September 18-káról hozzám intézett becses levele, több jelenségek nyilvánvalóvá tették,
hogy kellemetlenségeknek s még többnek is lehetnek azon hazámfiai kitéve, kik eléggé jobbrafordultaknak vélték a viszonyokat,
hogy csekély személyem iránti jóindulatuknak s barátságos vonzalmuknak szabadabb kifejezést adhassanak.
Minél becsesebb előttem e jóindulat tapasztalása, annál nagyobb tartóztatásra érzem magamat szemben az említett jelenségekkel – kötelezettnek, nehogy a nyílt bizalommal közeledésre,
nyílt bizalommal válaszoljam, bajba keverjem azokat, kik szíves
megemlékezéssel tisztelnek meg. Még inkább érzem e kötelességet, midőn ily egylet van szóban, mint a Békés-Csabai polgári
kör. Mert én az ily köröknek nemcsak társas míveltségi érdeket,
hanem elv és érzelem rokonító befolyást is tulajdonítok s azért
nagyon sajnállanám, ha akár a fájdalomnak, akár a reménynek
egy szabadabb szava, melyre Önnek szívélyes levele oly természetes ösztönt ad, az Egyletet, a közélet gyanakodó gyámnokaival
súrlódásba keverné.

Ez okozta tisztelt Elnök úr! hogy becses levelére ily soká
késett válaszom és ez okozza, hogy most is csak egyszerű köszönet mondásra szorítkozom. Tájékozni
kívántam magamat, ha nem eshetnek-e a
rendháborítás gyanujába, akik rokonszenvet vallnak irántam s a tájékozás
eredménye az, hogy tartózkodom kifejezést adni az emlékezetnek és érzelmeknek, melyeket Elnök úr levelének kegyeletes
hangja lelkembe felkölt.
Köszönöm, szívből köszönöm az irántam
tanusitott jóakaratát. A felajánlott tiszteleti tagságot örömmel elfogadom s az érzelem rokonság
kapcsa gyanánt fogom mindig becsben tartani.
Legyen ennyi elég; – A többit mit még mondani szeretnék, olvassák önök soraim között:
Csak egyet engedjenek megemlítenem. És ez az:
h o gy ha még valaha viszontláthatnám Hazámat, melyet mindig
oly hőn, híven, s önzetlenül szerettem, mint hőbben, hívebben, s önzéstelenebbül senki sem szeretheti: Békés megye földje volna az,
melyre oly pietással zarándokolnék elrebegni Istenhez egyrészt a
hála, másrészt a resignatio imáját, mint az ó-korban zarándokoltak a
hit hívei a szent földre, mert Békés megye földje az: melyen multunk
legrettenetesebb napjaiban – Nőm – éltemnek már elvesztett angyala, oltalmat s menedéket talált a Nép között, midőn a vérszomjas hatalom halálra kereste, mint az űzőbe vett erdei vadat.
A halál elragadta őt oldalam mellől s földi élete mécsével örökre
kialudt a száműzöttnek rideg lakában a vigasztalás világa. De minél
sötétebb minden bennem s körültem e veszteség óta, annál elevenebb lelkemben a hála érzete a Békési Nép iránt, mert neki köszönhetem, hogy a Hon sorsa feletti bú, s a hontalanság fájdalma, egy
ideig enyhítést bírhatott a családi boldogság áldásaiban.
Most ennek is vége van - - És Haza? - „Luesivi lucem, ingemiu qu
reperta!”
De ne csüggedjünk. Bízzunk magunkban. Őrizzük önkebleinkben,
éleszszük köreinkben a tevékeny honszeretet örök tűzét; tenni készek
ha lehet, tűrni ha kell. – Napjainkban az események kereke rögtön
és nagyokat fordul. És Isten nem hagyja el azt, ki az igaz ügyben
önmagát el nem hagyja.
Fogadja Elnök úr s fogadják Kartársai szíves baráti üdvözletemet,
Kelt Turinban, okt, 16-án 1867.
Kossuth Lajos”
Kossuth a levelében említi, hogy a világosi napok után menedéket adott feleségének (Meszlényi Terézia, 1810-1865) Békés megye. A kormányzó neje a mostani Vasút utcai Kocziszky házban talált menedéket, és innen bujdosott Orosházára, ahol néhány napig
a Mikolay háznál rejtőzött üldözői elől. (Gécs Béla kutatásai szerint
a Vasút utcai háznál egykori tulajdonosként Kocziszky Mihály név
szerepelt a telekkönyvben, aki lehetett az azonos nevű, tekintélyes
csabai bíró is.)

A PRÓHIRDE TÉ S
SZOLGÁLTATÁS
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.

EFOP-1.2.9-17-2017-00053

„Munka, Család, Egyensúly…”

Ingyenes áprilisi programjaink:
Április 11. 9-12.00 Munkajogi tanácsadás
Április 15. 14.00 Szülésre felkészítő tanfolyam
Baleset megelőzés és újraélesztés Vendég: Gyebnár József mentőtiszt.
Pszichés változások a várandóság alatt Vendég: Dr. Töreki Annamária pszichológus
Április 17. 10.00 Baba-Mama Klub – Babaúszás lehetőségei
Békés megyében, eszközei, előnyei - Vendég: Nagy Krisztina
Április 17. 14.00-17.00 Munkatanácsadás
Április 24. 16.30 Családi Alkotó Kör – Baji Miklós Zoltán
Április 26. 09.00-12.00 Családjogi tanácsadás
Április 30. 10.00 Baba-Mama Klub – Pici Maci Muzsika
Vendég: Bogdánné Száva Mariann
További információkért keress minket bizalommal!
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Békéscsaba, Sikonyi út 3.
+36-66/750-808
www.egyensulyaeegyesulet.hu csakbekescsaba@gmail.com
www.facebook.com/csakpontbekescsaba

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta,
reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.
Síremléktisztítás, környezetbarát módon!
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.
Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül.
Tel.: 20/770-0494.
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.
Jaminában ikerház fele eladó. Tel.: 20/975-4487.
További infó: dh.hu/ingatlan/DH701304/elado-haz-bekes-megyebekescsaba-bathori-utca
EGYÉB
Eladó új háttámlás heverő. Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy méretű
majomfa (crassula ovata), nagy méretű fehér leander, Daewoo 40
és Graetz 60 tv, fém vállfás akasztó vagy virágtartó, új ülőkés táska,
retró stílusú, nem használt diplomatatáska.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Újra műsorra tűzi a Békéscsabai Jókai Színház
Rákosi
Viktor–Nemlaha
György Elnémult harangok
című darabját, amelynek
tavaly december elsején,
Erdély Román Királysághoz csatlakozásának 100.
évfordulóján volt a nagy
sikerű premierje. A Pataki
András rendezte előadás
eredetileg a Sík Ferenc
Kamaraszínházban került
színre, de április 24-én
19 órakor közkívánatra a
nagyszínpadon láthatja a
közönség.
A nagyszínpadon bemutatott
előadásokat több mint háromszor annyian tekinthetik
meg, mint a kamaraszínházi
produkciókat. Az Elnémult
harangokból 38 előadást játszott a színház ugyanennyi
számú bérletház előtt, bérleten kívül még közel 1200
jegy kelt el a produkcióra,
és azóta is folyamatos az érdeklődés. Ezért döntött most
úgy a színházvezetés, hogy
a nézők igényeit figyelembe
véve, közkívánatra a darab
visszakerül a repertoárra.
Rákosi Viktor regénye az
1900-as évek elején még
Erdélyt siratta, szenvedélyes
vészkiáltásnak számított, a
színpadi változatból a kritikus
Ady Endre már a magyar kultúra bölcsőjéért mozgósító

Fotó: Nyári Attila /A-TEAM

Elnémult harangok: közkívánatra újra műsoron

Mészáros Mihály, Csurulya Csongor, Csonka Dóra
és Czitor Attila az egyik megrázó jelenetben
hevületet hiányolta. Közben
eltelt száz év, de a közelmúlt
történései, az országhatárok
két oldalán élő magyarok
sorsa, a nemzetközi térkép mind olyan tényező, amelyről
ma sem feledkezhet meg a
felelősen gondolkodó és ítélő
utókor. Az Elnémult harangok
színpadi változatát Nemlaha
György korszerű átdolgozásában és Pataki András igényes rendezésében mutatta
be a Jókai Színház.
Az erdélyi faluban játszódó, XX. század eleji történet
főhőse az új református lelkész, aki a szegények vigasztalója, a magyarság megtartója akar lenni. Simándy Pált
küldetésétől nem rettenti el a
nyomor, a babona, a fogyatkozó gyülekezet, de még a
román ortodox egyház képviselője sem. A történelmi szá-

lat a fiatal teológus és a pópa
lánya közötti szerelem teszi
még izgalmasabbá, majd az
is kiderül, hogy Florica apja
bukaresti ügynök. Történelmünk pontos ismerete és
maradandó értékeink tiszteletben tartása nélkül nincs
méltó emlékezés és hiteles
színházi előadás. Sok magasztos gondolat mellett ez
az üzenet csendül ki az Elnémult harangok békéscsabai bemutatójából.
A
főbb
szerepekben
Czitor Attila, Mészáros Mihály, Csonka Dóra, Nagy
Éva, Veselényi Orsolya,
Katkó Ferenc, Csurulya
Csongor, Szőke Pál nyújt
emlékezetes alakítást. A
díszletet Lenkefi Réka, a jelmezeket Vesztergombi Anikó tervezte.
Niedzielsky Katalin

