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Kerékpárral a városközponttól Fényesig

Lovas kocsival járták a várost

A kerékpárút-hálózat bővítésével egyre biztonságosabban közlekedhetünk

A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttesnél a hagyományoknak megfelelően
ünnepelték a húsvéthétfőt.
A legények lovas kocsira
ülve járták végig a házakat
és hideg vízzel teli vödörrel öntözték meg a leányokat. A locsolkodásért
cserébe húsvéti tojást és
finom falatokat kaptak.
Idén tizenkét néptáncos fiú
fogott össze azért, hogy a
néptáncos leányok el ne her-

vadjanak – mondta el Szarka
Zsolt, a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes vezetője.
Az együttes lány tagjai már
napokkal korábban elkezdték
a készülődést, sütöttek-főztek, hogy minél több finomsággal várják a vendégeket.
Többségük hozzá van már
szokva a locsolkodáshoz, de
örültek volna annak, ha kicsit
melegebb, naposabb időben
kapták volna a hideg vizes
öntözést.
K. A.
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A városközpontot Fényessel összekötő kerékpárforgalmi útvonal 365 millió forintos támogatásból valósul meg
Jól halad a városközpontot Fényessel összekötő
kerékpárforgalmi útvonal
kialakítása és korszerűsítése. A Lencsési lakótelepen élők és az arra járók
nap mint nap találkozhatnak az építkezés nyomaival, és van, ahol már befejeződött a munka.
Békéscsaba önkormányzata ennek a kerékpárforgalmi
útvonalnak a kialakítását és
korszerűsítését 365 millió
forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével valósítja meg.
A beruházással tovább bővül
és minőségileg is javul a város kerékpárút-hálózata.
– Békéscsaba kerékpárosbarát, és a kerékpárút-hálózat dinamikus fejlődésé-

nek köszönhetően ma már
nagyobb biztonságban lehet biciklizni a városban.
Jó látni, hogy egyre többen
választják a környezetbarát
közlekedésnek ezt a módját, amellyel ráadásul a saját
egészségükért is sokat tesznek – fogalmazott dr. Ferenczi Attila tanácsnok.
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
cégvezetője elmondta, hogy
a projekt keretében a Dózsa
György úton a Kölcsey utcáig terjedő szakaszon a kerékpárút kiépítése megtörtént,
az útburkolati jelek felfestése
és a közlekedési jelzőtáblák
elhelyezése ezt követően valósul meg.
Folyamatban
van
a
Lencsési úti szakasz átépítése a Diófás utcától az Élővíz

csatorna hídjáig, valamint a
Lencsési úti ifjúsági tábor melletti és a Magyar utca lakott
területi szakaszán az egyesített gyalog- és kerékpárút
építése. A Lencsési úton, a
volt ifjúsági táborral párhuzamos szakaszon a nyílt árok
helyett zárt csapadékvíz-csatorna épül, a Magyar utcában
pedig a bal oldalon, a Borjúrét
utcáig teljesen új zárt csapadékvíz-elvezető rendszert
alakítanak ki.
A projekt keretében hátravan még a 0135 számú külterületi útnak a Borjúrét utcától
Fényesig terjedő szakaszán
a kerékpáros nyom kijelölése, a Dózsa György úton a
Kölcsey utca – Kastély utcai
szakasz átépítése, a Corvin
utcai szakasz átépítése a
Bánát utcáig, onnan pedig

kisebb felújítása, valamint a
Lencsési úti szakasz kisebb
felújítása a Diófás utcáig. A
munka befejezéseként pedig a teljes kerékpáros-útvonalon megújulnak majd a
közlekedési táblák és burkolati jelek.
A kerékpárforgalmi útvonal kialakításával párhuzamosan történik a Dózsa
György úti és Corvin utcai
átépítendő kerékpárút-szakasz alatti csapadékvíz-csatorna javítása és a rácsos
folyóka beépítése.
A kivitelezőknek (Swietelsky
Magyarország Kft. konzorciumvezető, Forgút Bt. konzorciumi tag) a kerékpárforgalmi
létesítményeket és korszerűsítéseket idén szeptember
30-áig kell befejezniük.

Békés Megyei Neuropátia Centrum nyílt a Réthy Pál kórházban
A cukorbetegség korai szövődményeinek felismerése és kezelése a cél
A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál
Tagkórházának diabétesz
lábcentruma olyan új diagnosztikai eszközzel bővült,
amellyel már a korai szakaszában felismerhető a cukorbetegség leggyakoribb
szövődményeként jelentkező idegbántalom. Ennek
köszönhetően megnyílt a
Békés Megyei Neuropátia
Centrum a kórházban.

Az új diagnosztikai eszközzel lehetőség nyílik a cukorbetegség szövődményeinek
még a tünetmentes állapotban történő kimutatására és kezelésére

A neuropátia, vagyis az idegkárosodás a cukorbetegség
egyik leggyakoribb szövődménye, melynek következtében
közel 4000 lábamputációt végeznek évente hazánkban –
emelte ki prof. dr. Kempler Péter. A Semmelweis Egyetem
I. Számú Belgyógyászati Klinikájának tanára hozzátette:
a neuropátia egyik fajtájának
következményeként a betegek

elveszítik fájdalomérző képességüket, nem veszik észre a
sérüléseket például a lábukon.
Miközben szintén a neuropátia
miatt a lábfejen kóros nyomáspontok alakulnak ki, ezért az
sérülékenyebbé válik. Ez a
szövődmény okozza a lábamputációk jelentős részét, de a
betegség korai felismerésével
és kezeléssel ezeket meg lehetne előzni.
A csabai kórházban eddig is működött diabetológia
centrum, melyet még az azóta
elhunyt dr. Gyimesi András
főorvos indított el – emelte ki
dr. Becsei László. A Békés
Megyei Központi Kórház főigazgatója hozzátette: ennek a
munkának a folytatásaként jött
létre a Neuropátia Centrum,
amelyben az új diagnosztikai
eszközzel lehetőség nyílik a
cukorbetegség szövődményeinek még a tünetmentes álla-

potban történő kimutatására
és kezelésére.
Az új készülék a páciens hőérzetét vizsgálja, ezáltal a vékonyrostok korai károsodása
ismerhető fel – ismertette a diagnosztikai eszköz működésének lényegét az új neuropátia
centrum vezetője. Dr. Taybani
Zoltán, a Réthy Pál tagkórház
osztályvezető főorvosa kiemelte: az új eszközpark segítségével szeretnénk még több
cukorbeteg lábvizsgálatát elvégezni. Beszélt arról is, hogy az
elmúlt években megnégyszereződött azoknak a betegeknek a száma, akiknél célzottan
vagy szűrő jelleggel el tudták
végezni ezt a vizsgálatot, és
bíznak abban, hogy ezt a számot tovább növelhetik, és a betegek szélesebb körének válik
majd elérhetővé a neuropátia
szűrővizsgálat.
Kovács Andrea
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V I S S Z AT E K IN T É S A KÖZGY Ű L É SR E
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció és az MSZP véleménye a döntésekről
Április 18-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba képviselő-testülete. Lapzártánkig Szarvas Péter polgármester, a Fidesz-KDNP frakció és az MSZP számolt
be a legfontosabb döntésekről. A későbbi értékeléseket
lapunk következő számban olvashatják.

el. Azonban a megbízás két évre adható, ezért idén szükség
van új nyilvános pályázat kiírására.
Fidesz: Stabil volt a költségvetés

MSZP: Mindenre van pénz?

Szarvas Péter: Túl magas a veszteségtérítési igény
Szarvas Péter a közgyűlés
után elmondta: a testület 43
napirendi pontot tárgyalt, köztük több kiemelkedő előterjesztéssel.
Foglalkoztak az óvodákban a 2019–2020-as nevelési évben indítandó csoportok
számával is. Békéscsabán 8
óvoda működik 18 óvodai tagintézménnyel. Szeptemberben
388 nagycsoportos gyermek megy iskolába, és 394 gyermeket írattak be az önkormányzati óvodákba. Az evangélikus és
a szlovák óvodával együtt 437-en kezdik meg óvodás éveiket.
Szarvas Péter hangsúlyozta: a szülők a megszokott infrastrukturális hátteret fogják tapasztalni, és az óvónők részéről is
ugyanolyan szolgálatkész és felelősségteljes munkára számíthatnak, amelyet eddig is megszokhattak
A DAKK Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról is tárgyalt a közgyűlés. A társaság működteti Békéscsaba
helyi járatos buszközlekedését. A cég tájékoztatójából kiderül,
a tavalyi évre vonatkozóan 50 millió forintos pluszkövetelésük
van, amelyet túlzottnak tartott a képviselő-testület. A többletköveteléssel kapcsolatban úgy döntött a közgyűlés, hogy további tárgyalásokat kell folytatni a társaság vezetésével, mert
számos kérdés merült fel, amit tisztázni kell a végleges döntés előtt. A polgármester hozzátette a város kiegyensúlyozott,
békés kapcsolatra törekszik a DAKK Zrt.-vel, és fontos, hogy
Békéscsaba lakosságának a helyi buszközlekedése biztosítva
legyen. Az önkormányzat 2017-ben nyilvános pályázatot írt ki
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A kiírást ajánlat hiányában a közgyűlés eredménytelennek nyilvánította, így a feladatot továbbra is a DAKK Zrt. látja
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A diákok sokszor olyan pályát választanak, amelyről nem
is tudják, hogy az mit takar, ezzel a lehetőséggel azonban bepillantást nyerhetnek egy-egy szakma valódi tevékenységébe
– fejtette ki az önkormányzati képviselő.

A közgyűlést értékelő tájékoztatóján a Fidesz-KDNP-frakció
képviselői többek között a zárszámadást, valamint az oktatási
beszámolókat értékelték.
Dr. Ferenczi Attila elmondta, még a napirendi pontok tárgyalása előtt döntött a testület arról, hogy Békéscsaba városa
ezer eurót ajánl fel a nemrégiben részben leégett párizsi NotreDame rekonstrukciójához, ezzel fejezve ki együttérzésüket a
francia állam felé.
Dr. Kerekes Attila szerint a város tavalyi költségvetése stabil
volt, ez pedig azt mutatja, hogy az önkormányzat megfelelően
tervezett a bevételeivel.
– Jól döntöttünk 2018-ban, mikor megszavaztuk a költségvetést, mert az stabil volt és a zárszámadásnál ez vissza is
tükröződött. Azok a bevételi elvárások, amelyeket beterveztünk, szinte százszázalékosan teljesültek – fejtette ki dr. Kerekes Attila, hozzátéve, hogy az előző években az intézményeknek alacsonyabb költségvetésből kellett gazdálkodniuk,
így ebben az évben 180 millió forintot osztanak szét közöttük.
Az oktatással kapcsolatos döntésekről is tájékoztattak a
képviselők.
– A képviselő-testület tárgyalta a Békéscsabai Szakképzési
Centrum Trefort Ágoston Tagiskolájának átszervezését: ez jogszabályi kötelezettsége is a testületnek abban az esetben, ha
átszervezésre kerül sor. Az intézmény terve és célja a pályaorientációs évfolyam indítása, amit a közgyűlés pozitív döntése
értelmében be is tudnak majd vezetni a következő időszakban
– fogalmazott Paláncz György önkormányzati képviselő.
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Az MSZP képviselői, Miklós Attila és Fülöp Csaba írásban értékelték a közgyűlés legfontosabb döntéseit:
„Van, ami nem változik: a DAKK Zrt. új vezetése se gondolta
úgy, hogy jelenlétével, szakmai hozzáértésével segíteni szeretné a közgyűlés munkáját. Veszteségtérítést viszont kérnek.
Nem is keveset. A szolgáltatás színvonalával azonban kevesen
elégedettek. Sőt, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-n belül
működő kecskeméti tömegközlekedés több mint 10 új buszt
kapott, Szeged több mint 40-et, Békéscsaba semmit. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen feltételekkel, mennyibe kerülne, ha
saját tömegközlekedési céggel végeznénk ezt a feladatot.
A kórházunk helyzetéről kértünk tájékoztatást országgyűlési képviselőnktől. A Békés Megyei Központi Kórház dobogós a
legeladósodottabb kórházak listáján. Ez az összevonás előtt,
illetve amíg az önkormányzat felelt a gazdálkodásért, nem így
volt. Kérdeztem, kaptunk-e pénzügyi felügyelőt, van-e terv az
adósság csökkentésére? Országgyűlési képviselőnk későbbre
ígért választ.
A zárszámadás vitája számháborút nem, de ideológiai vitát
hozott. Hallottuk, hogy stabil a költségvetésünk, „csak" a vagyoni bevételeink nem teljesültek. A megvalósuló beruházások kapcsán a fenntarthatóság kérdésére továbbra sem érkezett érdemi
válasz. Ezek a kiadások már a városi kasszát fogják terhelni,
nem is kismértékben. Hogy mennyibe kerül majd a fenntartása,
működtetése az adott beruházásnak, ezek a számítások többszöri kérésre sem kerültek még a közgyűlés elé.
Maratoni vita után nem sok előrelépés történt a karácsonyi
vásár ügyében. A cél nem az volt, hogy több pénzből legyen
karácsonyi vásárunk, hanem hogy a meglévő feltételek mellett
pályázat útján válasszunk ki vállalkozót a megrendezésre. Ehhez képest már az is elhangzott, hogy 10 milliós keretösszegből gazdálkodjunk! Agyrém. Tényleg stabil a költségvetésünk.
Hiszen mindenre van pénz.”
Kovács Andrea, Szendi Rita
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Közgyűlés

Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Beszámolt a kamara
Meghitt szórakozás
Szakmunkáshiánnyal küzdenek

Segítség

Megújulhat a csabai karácsonyi vásár

Fotó: Tiit Tamme

Fotók: Tóth Áron

A testület a márciusi ülésen több, az oktatással kapcsolatos beszámolót ismert meg. Áprilisban – a városi oktatási kerekasztal tagjaként – a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részletezte a szakképzés terén ellátott
feladatait a tavalyi évre vetítve.
A kamara egyéb feladatai mellett Békés megyében ellátja a
szakképzésről, illetve a felnőttoktatásról szóló törvényben
foglalt kötelezettségeit, fontos szerepet tölt be Békéscsaba
életében, szoros kapcsolatot ápol a gazdasági szereplőkkel.
A szervezet egyrészt tanulószerződéses tanácsadói hálózatot (2018-ban több mint 1800 tanulószerződésük volt) és
a szintvizsgák rendszerét működteti, ellenőrzi a gazdálkodó
szervezeteknél folyó gyakorlati képzéseket, foglalkozik szakmai vizsgadelegálással, országos versenyek megyei fordulóit, valamint mesterképzéseket szervez, illetve ellátja a Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatokat.
Vozár Márton, a megyei iparkamara alelnöke jelezte: céljuk, hogy a gazdaság igényeit kiszolgálják a jó szakképzéssel. Kiemelte, hogy szakmunkáshiánnyal küzdenek, emiatt
alaposan át kell gondolni a képzéseket, hiszen a jövőben
mind a digitalizáció, mind a robotizáció nagy hangsúlyt kap.
Egyúttal támogatást kért ahhoz, hogy a jelenlegi problémákat
meg tudják oldani.

Több jelzés és képviselői kérés nyomán a
közgyűlés
napirendre
vette áprilisi ülésén a békéscsabai karácsonyi vásár megszervezését. Egyelőre koncepció készült a
rendezvénylebonyolításról,
de a részletek még kérdésesek.
A közgyűlés korábban felkérte
Nagy Ferenc alpolgármestert,
valamint Bíró Csabát, a közművelődési, ifjúsági, oktatási
és a sportbizottság elnökét,
hogy alakítsanak egy a karácsonyi vásárt újragondoló
munkacsoportot, amelybe bevonták a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békéscsabai
Jókai Színház, a Békéscsa-

Kényszerpályán?

Az önkormányzat 2017-ben
nyilvános pályázatot írt ki a
helyi autóbusz-közlekedés
működtetésére. Az eljárás
ajánlat hiányában eredménytelen lett, így a feladatot továbbra is a DAKK Zrt.
látja el. A megbízás két évre

adható, ezért idén szükség
van új pályázat kiírására.
Addig is a DAKK Zrt. az
elmúlt három évre vonatkozó veszteségének megfizetését kéri az önkormányzattól, amely több mint 55 millió

forintra rúg. A közgyűlés
arról döntött, hogy további
tárgyalásokat folytatnak erről a társasággal, emellett
vizsgálják egy saját buszos
társaság létrehozásának lehetőségét.

Kevés a szociális bérlakás
Régóta fennálló problémát
kezdtek ismét boncolgatni
a békéscsabai képviselők:
kevés a szociális bérlakás
Békéscsabán, ugyanakkor
sok az igénylő, ezért lépéseket sürgettek az ügy
megoldása érdekében.
A megyeszékhelyen évek óta
komoly problémát okoz az,
hogy kevés a szociális és ifjúsági bérlakás – hívták fel a
figyelmet a képviselők az ülésen. Mint jelezték, összesen

506 lakás van az önkormányzat tulajdonában, ebből mintegy 160 szociális, 15 átmeneti, 70 pedig ifjúsági garzon.
Azt is megjegyezték, hogy
egy-egy ingatlanra akár 20–
40 jelentkező is pályázik, a
többi lakás átminősítése sem
megoldás, ezért mielőbbi lépéseket sürgettek. Az áprilisi
ülésen bemutatott elképzelés
szerint az önkormányzat országos pályázatot hirdetne,
melyre olyan vállalkozókat
keresnének, akik hajlandó-

mellett hétvégenként 1-1 órás
kulturális program is várná a
látogatókat.
Ez az elképzelés egyúttal
több millió forintos kiadást
is jelentene az önkormányzatnak, ezt több képviselő
is negatívumként említette
a város anyagi helyzetének
tükrében. Az ülésen azt is jelezték, hogy a közművelődési
intézmények decemberi leterheltsége miatt nem tudnának
részt vállalni a rendezvényszervezésben.
A képviselők az eredeti előterjesztést nem fogadták el,
ugyanakkor azt kérték, hogy
a júniusi ülésre készüljön pontos becslés arra vonatkozóan,
hogy mennyibe kerülne a rendezvény teljes lebonyolítása.

Szigorúbb szabály

Fotók: Tóth Áron

Ismét célkeresztben a békéscsabai helyi autóbuszjáratok kérdése. Az önkormányzatnak egyrészt
új pályázatot kell kiírnia az
üzemeltetésre, másrészt
a Dél-alföldi Közlekedési
Központ (DAKK Zrt.) ismét
veszteségei megtérítését
követeli.

bai Napsugár Bábszínház,
a Békés Megyei Könyvtár, a
Munkácsy Mihály Múzeum
vezetőjét, a városmarketing és
gazdasági kapcsolatok csoportvezetőjét, valamint a vásár
eddigi szervezőjét.
A tagok által kidolgozott
koncepcióban a szórakoztató és a meghittebb elemek
egyaránt helyet kapnának. A
tervek szerint a főtér közepén
állna a város karácsonyfája, a
városháza előtt pedig a betlehemi installáció. Az egységes
– árusítást, kiállítást szolgáló
– faházak mellett Mikulásház,
szabadtéri melegedők, kisszínpad, LED-fal háttérrel és
különböző dekorációs elemek
díszítenék a teret. Az ünnepkörhöz illő zeneszolgáltatás

ak befektetni egy 20 lakásos
épület építésébe, melyet annak elkészülte után a város
bérelne és adna ki. Ezt a javaslatot az ellenérvek miatt
egyelőre nem hagyták jóvá.
Az előterjesztés kidolgozói,
dr. Csicsely Ilona és dr. Ferenczi Attila is azt kérték képviselőtársaiktól, hogy kezdjék
meg a közös gondolkodást,
ugyanis az elmúlt években
nem történt ilyen irányú előrelépés, amelyre azonban nagy
szükség lenne.
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Az utóbbi években visszatérő téma, hogy a képviselők hogyan és mire költhetik el az úgynevezett választókerületi célelőirányzatokat. Most további szabályozásokat vezetnek be.
Egy olyan alapról van szó, mely felhasználására a körzetek egyéni képviselői tesznek javaslatot, ugyanakkor a beérkező kérelmeket a polgármester hagyja jóvá. A kérdés akkor
kapott nagyobb hangsúlyt, mikor 2016-ban a Demokratikus
Koalíció önkormányzati képviselője ismeretlen tettes ellen
feljelentést tett a rendőrségen, mert úgy sejtette, hogy bizonyos összegeket szabálytalanul költöttek el. A vizsgálat végül
nem állapított meg jogsértést.
Az új szabályozásban konkretizálják, hogy milyen kör részesülhet támogatásban. Az összeget közérdekű, lakossági
igényekhez igazodó kisebb területfejlesztési, felújítási, beruházási, karbantartási, városüzemeltetési feladatok megvalósítására, önkormányzati tulajdonú vagy közösségek igényeit
szolgáló egyéb infrastrukturális elemekre, eszközökre (társasházak, lakásszövetkezeti lakóközösségek esetén csak a közös használatú részekre vonatkozóan), illetve bizonyos feltételek mellett civil szervezetek támogatására lehet használni.

Szabálytalanul
Probléma merült fel a parkolók használatával kapcsolatban
Békéscsabán. A polgármesteri hivatal, illetve a járási hivatal
Szabadság téri épületénél vannak olyan parkolóhelyek, melyek csak engedéllyel használhatók, de a parkolókba más is
beáll gépjárművével – nem törődve a KRESZ-táblákkal, az
úttest felfestésével –, szabálytalanul.
Mivel ez a terület jelenleg nem számít közterületnek, a hatóságok a parkolás rendjét a KRESZ szabályai szerint nem
voltak jogosultak ellenőrizni. Az előterjesztő javaslata alapján a parkolóőrök mostantól ezt a területet is ellenőrizhetnék,
közgyűlési jóváhagyással tehát az ellenőrök felvennék a harcot a polgármesteri és járási hivatal Szabadság téri épületénél szabálytalanul parkoló autósokkal. A határozati javaslatot
a képviselők 15 igennel fogadták el.

Képviselői kezdeményezésre
1000 euró segítséget nyújt
Békéscsaba önkormányzata az április 15-én vélhetően elektromos zárlat miatt
kigyulladt, komoly károkat
szenvedett párizsi NotreDame székesegyház újjáépítésére. A városatyák jelezték:
ezzel kívánják kifejezni szolidaritásukat a francia néppel
és a keresztény Európával.
Felmerült, hogy gyűjtést is
szerveznének a cél érdekében, ennek részleteiről azonban lapzártánkig nem született döntés. Megjegyezték:
több adománygyűjtő csatorna is nyílt a felújítási munkák
segítésére, a lakosság ezeken keresztül adakozhat.

Elismerések
A képviselő-testület több
elismerés odaítéléséről is
döntött. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést
munkássága elismeréseként
Túri Istvánnak és Török Árpádnak ítélték oda. A „Békéscsaba Egészségügyéért”
kitüntetésben pedig dr. Szamosi László nyugalmazott
háziorvos és a Békés Megyei
Központi Kórház Dr. Réthy
Pál Tagkórházának Központi Laboratóriuma részesülhet majd. Mindkét esetben
az elismerés azoknak adható, akik legalább 10 éve
Békéscsabán dolgoznak a
szakterületükön, és magas
színvonalú szakmai munkát
végeznek.

Hol legyen?
Terítékre került a 2019-es
Csabai Kolbászfesztivál és
annak helyszíne. Az önkormányzat megkereste a Csabai Rendezvényszervező Kft.
ügyvezetőjét, mert a fesztivál
eddigi helyszínén fontos beruházások indulnak a Modern
Városok Program részeként.
Az előterjesztő hangsúlyozta: a CsabaPark éppen azért
épült, hogy majd itt tartsák a
rendezvényt. Válasz eddig
nem érkezett a megkeresésre, de tárgyalások zajlottak
már ez ügyben. Több éve
képviselői kérdés az is, hogy
a csabaiak kaphatnak-e kedvezményt a fesztiválra. Konkrét válasz erre sem érkezett.

Helyesbítés
A Csabai Mérleg előző számában tévesen közöltük az
idősek otthonában fizetendő
új térítési díjat. Helyesen:
az Ady Endre Utcai Idősek
Otthonában 95 100 forintról
havi 99 900 forintra emelkedik a térítési díj összege, és
ugyanennyi lesz a térítési díj
az önkormányzat fenntartásában működő Békéscsabai
Életfa Idősek Otthonában is.
Az oldalt írta: Varga Diána

4 Közélet

Csabai Mérleg

Az M47-es ütemezése

Fotó: magyarepitok.hu

Kell néhány év a megvalósulásig

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a
közelmúltban beszélt arról, hogy a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat mintegy 1300 kilométer hosszú, amelyet a következő években, több mint háromezermilliárd
forintból 2400–2500 kilométerre szeretnének fejleszteni.
Ennek egyik eleme az M47-es – Szeged–Békéscsaba–
Debrecen – gyorsforgalmi út, amelynek ütemezéséről
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőtől kaptunk információkat.
Mint azt Herczeg Tamás elmondta, az M47-es esetében a terv
az, hogy – hasonlóan a készülő M44-eshez – az is kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út lesz. Először itt is a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi engedélyezés lefolytatása történik
meg a tervek szerint 2019 második felére.
– Ezt követően az engedélyes tervek és a kiviteli tervek,
építési tervek készülhetnek el körülbelül 2021 végére. Optimális esetben 2022-ben zajlik majd a területszerzés és kiviteli
közbeszerzési eljárás. Ezek után, vagyis várhatóan 2023 elején indulhatnak a régészeti munkálatok, és 2023 végén kezdődhet a földmunkákkal a kivitelezés – tudtuk meg Herczeg
Tamástól.
Az országgyűlési képviselő szerint a kivitelezésre legalább
három évet szükséges számolni, ha tehát lesz forrás a teljes,
Szegedtől Berettyóújfaluig terjedő szakasz egy időben történő megépítésére, akkor 2027 elején várható az átadás. Ha
egyszerre nem lesz elegendő keret, akkor pedig szakaszosan, a pénzügyi források biztosításának a függvényében lehet
készen a gyorsforgalmi út.
M. E.

BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Paláncz György: Fél lábbal a kitaposott úton, fél lábbal új földön haladok
Miután Herczeg Tamást
múlt év áprilisában országgyűlési képviselővé választották, lemondott helyi
megbízatásairól. A korábbi körzetében időközi választást írtak ki, amelynek
nyertese Paláncz György
(Fidesz-KDNP) lett, így
tavaly nyár óta ő a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője.
– Korábban is vállalt már közéleti szerepet, mennyiben más
a képviselő-testületi munka?
– Herczeg Tamás húsz
éven keresztül meghatározó
emberként dolgozott a körzetben, és igen magasra tette a lécet: komoly kihívás elé
állított ez a feladat. Korábban
rövid ideig a Fidelitas városi
csoportjának a vezetőjeként is
tevékenykedtem, ott az volt a
cél, hogy a hasonlóan gondolkodó fiatalokat igyekezzünk
közösséggé formálni. Most
viszont egy körzet mindennapos problémáit kell kezelni.
– Kilenc hónapja a körzet
képviselője. Mire volt elegendő ez az idő?
– Fél lábbal a már kitaposott úton kell haladni, fél láb
viszont új földre kell, hogy
érjen. Korábban hiányosságként merült fel, hogy az
Alsó-Körös soron a Zsíros
utca sarkától az ivóvíz-ge-

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megyegyűlés – Mezőhegyesen ülésezett a megyei testület
Lázár János kormánybiztos
és a ménesbirtok meghívására az áprilisi megyegyűlést Mezőhegyesen tartotta
a megyei képviselő-testület. Lázár János napirend
előtt arról tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a kormány milyen szerepet szán
Mezőhegyesnek és a ménesbirtoknak. Az ülésen a
polgárőrség előző évi munkáját is véleményezték.
A megyegyűlés napirendi
pontjai előtt Lázár János, a
mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos beszélt a
ménesbirtok
fejlesztésével
kapcsolatos tervekről, lehetőségekről. Elmondta: Mezőhegyes az ország harmadik
legnagyobb birtoka, a föld
minősége is kiváló. 82 ezer
hektár egybefüggő földterületről beszélünk, melyből
2200 ha területen hibridkukoricát állítanak elő. Amennyiben ezt kicsit tudják növelni,
fél Magyarországot el tudják
látni
vetőmag-kukoricával.
Fontos fejlesztés előtt áll
Mezőhegyes, ami több területet is érint: agrárkampuszt
hoznak létre 300 diák részére, ösztöndíjat alapítottak,
szeretnék az agrárszakmát

vonzóvá tenni a fiatalok számára. Fejlesztik az öntözést,
tervezik továbbá a vetőmagkukorica előállításának növelését, fejlesztik a termelést,
digitalizálást és modernizálást, eszközbeszerzést és
bérfejlesztést irányoztak elő.
A cél az, hogy Békés megye
büszke legyen Mezőhegyesre. Ehhez szövetségeseket
keresnek,
együttműködést
kezdeményeznek a megyei
önkormányzattal, a településekkel. A kormánybiztos azt
kéri a kormánytól, hogy Mezőhegyest 2/3-os törvénnyel
védje le, ne lehessen elidegeníteni, privatizálni, hiszen
olyan érték, amelyet mindenképpen meg kell védeni.
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének tájékoztatójával folytatódott a
megyegyűlés. A képviselők
kiemelték: a polgárőrök a
rendőrökkel közösen hatékonyan dolgoznak. Köszönetet

mondtak a 2740 polgárőrnek
a közel 600 ezer óra önkéntes
szolgálatért és azért az erőfeszítésért, amit a lakosság érdekében végeznek.
Felhatalmazást adott a testület a Magyar Falu Program
felhívásaira benyújtott projektek elkészítésében és végrehajtásában történő részvételre. Zalai Mihály elnök
elmondta: a TOP feladatok
kapcsán létrehozott területfejlesztési csoport munkáját
a Magyar Falu Programban
pályázó településeknek is felajánlják.
Szóbeli előterjesztésként
Mezőhegyes felvirágoztatása
része a történelmi Alföld határok feletti újraegyesítésének címmel tartott előadást
Pap István Tibor, a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. vezérigazgatója és Tarkó
Gábor, a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

A 8-as körzet mostani és korábbi képviselője, Paláncz György és Herczeg Tamás
rincvezeték nincs kiépítve.
Herczeg Tamás elkezdte, én
pedig folytattam a munkát
ez ügyben, amelyben most
megoldás születhet. A körzetben élők tavaly nyár óta már
engem is többen megkerestek például a padok javítása
vagy a járdafelújítások igényével. Örömömre szolgál,
hogy a Lipták András utcán,
a Trefort utcán és a Nagy Antal utcán a járdafelújítást meg
tudjuk oldani, és a továbbiakban is folytatni szeretném ezt
a programot. A Millenniumlakótelepen padokat újítunk
fel, megszépül a játszótér,
de más játszóterek is új elemekkel bővülhetnek. Ebben a
körzetben voltak először virágok a villanyoszlopokon, ezt a
szép hagyományt szeretnénk
folytatni. Fontosnak tartom
a rendezett környezetet, a
gondozott zöldfelületeket, és

középtávon egy tervszerűbb,
egységesebb fásítási program megvalósításában is
gondolkodom.
– Ön a Közgé igazgatója, az Előre NKSE elnöke, a
közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság tagja,
egyéni képviselőként pedig
egyben a képviselő-testület
legfiatalabb tagja is.
– Magyar–történelem szakos pedagógus vagyok, és
a történelem áll hozzám a
legközelebb. Megtiszteltetés,
hogy egy olyan nagy múltú
intézmény vezetését bízták
rám, mint a Közgé. Itt jó a
tanulóközösség, motiváltak a
pedagógusok, nekem pedig
szívügyem, hogy az iskolánk
továbbra is meghatározó
intézmény maradjon. A női
kézilabda mindig az egyik
kedvencem volt, aki csabai,
az Előre név hallatán és a lila

szín láttán nem tud kívülálló
maradni. Egyébként pedig ez
is kapcsolódik az iskolánkhoz, hisz az utánpótlás-nevelés bázisa vagyunk, lényegében ezért kerültem társadalmi
munkában az elnökségbe. A
bizottság adja magát: oktatás, sport, ifjúság, kultúra.
Van egy politológus végzettségem is, és mindig foglalkoztattak a közügyek, mindig
közösségekért
dolgoztam,
ezt pedig igyekszem képviselőként is kamatoztatni.
– Tervezi, hogy ősszel ismét megméretteti magát képviselő-jelöltként?
– Ha a körzetben élők
úgy gondolják, hogy velem
szeretnék tovább folytatni, ha
meg vannak elégedve a munkámmal, és ha a támogatást
a Fideszben is megkapom,
akkor örömmel.
Mikóczy Erika

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Kiemelt cél, hogy a magyar gazdák erősek legyenek
Magyarország nem létezhet agrárgazdaság nélkül,
éppen ezért a kormány
nem engedheti meg, hogy
Brüsszel ne legyen tekintettel a magyar gazdatársadalom érdekeire. A mezőgazdaság versenyképessége
érdekében elengedhetetlen a mezőgazdaság hazai
és uniós támogatása, ezek
a közösségi források nem
ajándékok, hanem megilletik Magyarországot – hangsúlyozta Tuzson Bence
államtitkár az ország első
integrált hatósági és agrárigazgatási központja, a
mezőhegyesi Kantár épület
ünnepélyes átadó ünnepségén.
A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára
nyomatékosította: Mezőhegyes az ország szélén, de a
figyelem középpontjában és
a magyarság közepén fekszik. A határ menti települések ugyanis híd szerepet
töltenek be Magyarország
és a Kárpát-medence magyarsága között. Kiemelt célunk, hogy a magyar gazdák
erősek legyenek, termékeik
pedig keresettek a hazai és
közösségi piacokon is. A
kormány mindenben segíti a
mezőgazdaság szereplőit –
húzta alá Tuzson Bence.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról
beszélt, Mezőhegyes a DélAlföld egyik ékszerdoboza.
Győrffy Balázs kiemelte,
azzal, hogy a kormányhivatal és az agrárigazgatási
központ egy épületben talált
új otthonra, a mezőhegyesi
falugazdász körzetközpont
munkatársai 18 település
5 ezer gazdálkodójának az
életét, ügyintézését tudják
megkönnyíteni.
A térség fejlődése érdekében itt és most komplex
hatósági és agrárigazgatási központot nyitunk, amely
országosan is egyedülálló
kezdeményezés. Mezőhegyes nem csak gazdasági,
kulturális és örökségvédelmi
központ, de a mai nappal hatósági, igazgatási központtá
is válik – hangsúlyozta köszöntőbeszédében Takács
Árpád.

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a Miniszterelnökség,
valamint a NAK országos és
megyei vezetőinek is köszönetet mondott a támogatásért, de szólt a ménesbirtokhoz kapcsolódó területeket
és a környező településeket
érintő
öntözésfejlesztési
programról is.
Az állam 2018 februárjában vásárolta meg Mezőhegyes Város Önkormányzatától az egyes források szerint
1894-ben (más források szerint 1913-ban épített) Kozma
Ferenc utca 11. szám alatti
úgynevezett Kantár épületet. Magyarország kormánya
a műemlék épület felújítására, megmentésére hazai
forrásból bruttó 260 millió, a
Kormányablak kialakítására
ezen felül újabb bruttó 72,2
millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.
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Fejlesztések

„Tudni kell váltani”

Jól halad a Balassi korszerűsítése

Jakupcsek Gabriella a CsabaParkban

Az energetikai fejlesztés közben a néptánciskolában a tanítás zavartalan
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A tervek szerint halad a
Balassi Bálint Művészetek
Háza energetikai korszerűsítése. A patinás épület
116 millió forintból újul
meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatásával.

A munka és a család egyensúlyáról, valamint a nők 50
év feletti karrierváltásáról beszélt Jakupcsek Gabriella a
CsabaParkban. Az Egyensúly AE Egyesület szervezésében
zajlott rendezvényen Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte: arról, hogy egy nő hogyan tudja összeegyeztetni
a munkát és a családot, a leghitelesebben egy olyan közkedvelt ember tarthat előadást, mint Jakupcsek Gabriella, aki
maga is anya, nagymama, és karrierje során kemény változásokat is átélt.
Az ismert televíziós személyiséggel Kovács Edit színművész beszélgetett, aki arról is kérdezte, hogyan élte meg azt,
amikor 2015 végén hirtelen távoznia kellett a közszolgálati
csatornától. Jakupcsek Gabriella kifejtette: borzasztóan nehéz volt pályája egyik csúcsán abbahagyni azt, ami előtte öt
évig sikeresen működött.
– Ma már hálás vagyok, amiért kimozdítottak a komfortzónámból, felnyitották a szemem, ám azért nem, ahogyan
tették. Sokszor a rossz kommunikáció nagyobb problémát
jelent, mint az, ami történt. Azon is el kell gondolkodni, hogy
azért, mert valami stabilnak tűnik, biztosan sokáig azt akarjuk-e csinálni – fogalmazott.
Jakupcsek Gabriella szerint jó, ha egy nő már a negyvenes éveiben elgondolkodik azon, hogyan akar a következő
30 évben élni, hiszen máshogy kell foglalkoznia a konfliktusokkal, a változásokkal, más értékrendszer szerint kell élnie
ahhoz, hogy az energiáit be tudja osztani. Mint mondta, nem
vagyunk eléggé felkészítve arra, hogy ma már sokkal többször kell tudni váltani, továbbállni, újrakezdeni, és ezt nem
drámaként, hanem lehetőségként kell megélni.
Kovács Andrea

Mint azt dr. Sódar Anita, a
Békéscsaba Városfejlesztési Kft. cégvezetője elmondta, a kivitelezés az ütemezésnek megfelelően folyik,
elkészültek az épület belső
átalakítási, felújítási munkái. A gépészet teljes körűen elkészült, beépítettek
egy kondenzációs kazánt,
a konvektorokat pedig valamennyi helyiségben radiátorokra cserélték, emellett
pedig a támogatás feltételeként akadálymentes bejárati
ajtó és vizesblokk is része a
beruházásnak.

Békéscsaba leromlott városi
területeinek rehabilitációja

Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001
Berényi úti (Lenkey utca–Békési út
közötti szakasz a páratlan oldalon)
járdafelújítás
Az új járda alépítményi szerkezetei és szegélyei elkészültek. Az aszfaltozási munkák
várható befejezése: 2019. május hó közepe.
A területen dolgozó felelős kivitelező:
GALÉRIA INVEST Kft. Székhely:
5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. sz. I. 5.
A helyszíni munkák felelős vezetője:
Bunta Ferenc építésvezető
Berényi út–Baross utca–Szeberényi téri
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása
A Szeberényi téri szakasz kivételével a
kerékpárforgalmi létesítmény alépítményi
szerkezetei és szegélyei kivitelezése folyamatban van.
FONTOS: A Szeberényi téri szakasz
átépítése miatt az Evangélikus Gimnázium előtti autóbusz-megálló 2019. április
23-ától előreláthatólag 2019. július 1-jéig
lezárásra kerül. A helyettesítő ideiglenes
autóbusz-megállóhely a szomszédos Baross
utca 1–3. szám alatti ingatlan előtt kerül kialakításra.
A területen dolgozó felelős kivitelező:
ÉPCENTER Kft. Székhely:
5553 Kondoros, Csabai u. 41.
Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető
Szabolcs–Szerdahelyi–Kazinczy–
Illésházi utcai kerékpárforgalmi
létesítmény kialakítása
A Szabolcs utca–Szarvasi út–Szerdahelyi utca közötti szakaszán és a Szerdahelyi
utcán kerékpárút alépítményi szerkezetek,
valamint szegélyek építésével folyamatban
vannak a kivitelezési munkák. Az Illésházi
utcán a Kazinczy–Trefort utca között szaka-

Az Evangélikus Gimnázium előtti autóbusz-megálló 2019. április 23-ától előreláthatólag 2019. július 1-jéig lezárásra
kerül
szon zajlik az építkezés, amely a Jókai utca
felé folytatódik. A létesítmény Kazinczy utcai
szakaszának építése a nyári időszakban tervezett. A kerékpárforgalmi létesítmény várhatóan 2019. év november hónapban kerül
átadásra.
A területen dolgozó felelős kivitelező:
GALÉRIA INVEST Kft. Székhely:
5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. sz. I. 5.
A helyszíni munkák felelős vezetője:
Bunta Ferenc építésvezető
A projektelemek megvalósításához tartozóan forgalomterelésekre, korlátozásokra
kerül sor. A bontási, építési munkák során a
területeken és környezetében munkagépek,
szállítójárművek mozgására kell számítani.
Az építési területek környezetében gyalogosan és járművel a kihelyezett táblák szerint,
fokozott körültekintéssel és türelemmel közlekedjenek.

Most az Irányi utca felőli
oromfal hőszigetelési munkáit végzi a kivitelező, illetve a
tetőszerkezetet erősíti meg,
hogy utána a napelemes
rendszert fel tudják helyezni
a tetőre. Hátravan még a tetőfödém szigetelése, valamint a
műkő lábazat elhelyezése is.
Mlinár Pál, a Hétpróbás
Néptánciskola vezetője el-

mondta, korábban szinte
az utcát fűtötték, korszerűtlen volt a fűtésrendszer
és elhasználódtak a nyílászárók, a felújításnak
köszönhetően jelentősen
javul a helyzet. Hozzátette:
az átalakítás közben az oktatásban sem volt fennakadás, először a fenti részt
ürítették ki, lent a kivitele-

zők dolgoztak, utána pedig
cseréltek.
A fejlesztés a TOP6.5.1-16-BC1-2017-00002,
a Békéscsaba, Luther u.
6. szám alatti Balassi Bálint Magyar Művészetek
Háza önkormányzati épület
energetikai korszerűsítése
projekt keretében valósul
meg.

Újra a megszokott helyen
Befejeződött a Mackó
Kuckó Óvoda felújításának első üteme. Az intézmény belső tereinek átalakítása márciusban ért
véget, így a gyermekek
áprilistól vissza is térhettek az épületbe.
Botta-Dukátné
Orczifalvi
Éva, az intézmény vezetője elmondta: az energetikai
korszerűsítés részeként felújították a teljes fűtésrendszert, valamint új kazánt
kaptak, és a nyílászárókat is
kicserélték. A felújítás során
egy ideig más intézményekben működtek a csoportok.
– Kilenc hónapig voltunk
átmeneti helyszíneken, tavaly nyáron két hónapig az
Erzsébethelyi Általános Iskolában, augusztustól pedig a Tégla Közösségi Házban kaptunk helyet, illetve

egy csoportunk a Jaminai
Közösségi Házban volt. A
gyerekek számára ezeken
a helyszíneken is igyekeztünk a megfelelő feltételeket
kialakítani, de azért vártuk a visszaköltözést – jegyezte meg Botta-Dukátné

Orczifalvi Éva, hozzátéve,
hogy az átalakítás második
részeként a teljes tetőszigetelés mellett napelemeket szerelnek fel, és a külső
homlokzatot is felújítják. A
Mackó Kuckó Óvoda teljes
felújítása várhatóan a nyár
közepére fejeződik be.
Dr. Sódar Anitától, a Békéscsabai
Városfejlesztési
Kft. cégvezetőjétől megtudtuk, hogy az Orosházi út 2.
szám alatt található Mackó Kuckó Óvoda, illetőleg a
Wlassics sétány 4. szám alatt
található Százszorszép Művészeti Bázisóvoda energetikai korszerűsítésére mindösszesen 123 millió forint
összegű uniós támogatást
nyert a város, az összegből
csak és kizárólag az épületek
energetikai korszerűsítését
lehet megvalósítani.
Gyemendi Réka
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Á R V E R É S E K

vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez

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

Támogatás az egyes épületek esetében az 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.
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a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813 hrsz.-ú, 1206 m2 területű
szociális otthon megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 111 760 000 Ft, azaz bruttó száztizenegymillió-hétszázhatvanezer
forint (nettó 88 000 000 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. május 7. 9.30 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) I. emeleti III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/
Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található
3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 7 300 000 Ft, azaz bruttó hétmillió-háromszázezer forint
(nettó 5 748 031 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. május 7. 10.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/
Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

Színes
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Békéscsaba hazavár!

„T B ” S A R O K
Kiemelt támogatás a beteg gyermeket nevelő szülőknek
Tartósan beteg, súlyosan
fogyatékos gyermekre tekintettel a családi pótlék
emelt összegben, a gyes
pedig hosszabb időtartamban, a gyermek 10. életévének betöltéséig jár.
A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez igazolást kell csatolni arról, hogy a
tizennyolc évesnél fiatalabb
gyermek a vonatkozó jogszabályban felsorolt betegség,
illetve fogyatékosságok valamelyikében szenved. Az ellátás összege a beteg gyermek után havi 23 300 forint,
gyermeket egyedülállóként
nevelők esetében pedig havi
25 900 forint.
Az emelt összegű ellátás
folyósítása az igazolás benyújtásától, de legkorábban
a benyújtást megelőző két
hónapon belül állapítható
meg, feltéve, hogy a betegség, fogyatékosság fennállását a szakorvos igazolta.
Magasabb összegű családi pótlék a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb a
gyermek 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén
23. – életévének betöltéséig jár. A magasabb összegű
családi pótlékban részesülőnek, illetve annak, aki után

magasabb összegű családi
pótlék megállapításra került,
utazási kedvezményre való
jogosultságot igazoló hatósági igazolvány is kiállításra
kerül. Az igazolvány helyközi tömegközlekedésben 90
százalékos, helyi viszonylatban 100 százalékos kedvezményre jogosít.
A
gyermekgondozást
segítő ellátás (gyes) az általános szabályok szerint
a gyermek 3. életévének
betöltéséig, ikergyermekek
esetén a tankötelessé válás
évének végéig állapítható
meg. Ugyanakkor a gyes a
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10.
életévének betöltéséig jár,

KAMARAI INFÓK
Elnökségi ülés

amennyiben a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a vonatkozó jogszabály
szerinti, szakorvos által kiállított igazolással igazolják.
Összege jelenleg gyermekenként havi bruttó 28 500
forint, melyből 10 százalék
nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Kedvező szabály, hogy a
gyes mellett a gyermek féléves korától kezdődően kereső tevékenység korlátlanul
folytatható.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Békéscsaba önkormányzata
2015-ben indította el a Békéscsaba hazavár! programot, amelynek köszönhetően most újabb három fiatalt
támogat a város. Mint azt
Szarvas Péter polgármester
elmondta, a hallgatói ösztöndíj-szerződést olyan fiatalokkal kötik meg, akik egyetemi
tanulmányaik utolsó két évére szeretnének támogatást
kérni, ami havi 40 ezer forint. A program másik eleme az életkezdési támogatás, amelynek
összege egyszeri alkalommal 300 ezer forint. Bíró Csaba bizottsági elnök megjegyezte, hogy
a döntésnél kiemelten veszik figyelembe a város érdekeit és a gazdaság által generált impulzusokat. Kiss Tibor alpolgármester arról beszélt, hogy a fiatalokba befektetett pénz sokszorosan megtérül. Hallgatói ösztöndíjat ezúttal Puja Judit kapott, aki Szegeden ötödéves
általános orvos szakos hallgató. Életkezdési támogatásban Várai Viktor és Zsilák-Urbán Petra
részesült. Viktor építőmérnöki diplomát szerzett, Petra pedig a Lencsési Óvodában dolgozik.

Szakmák éjszakája a BSZC-ben
Negyedik alkalommal rendezte
meg a közelmúltban a Szakmák éjszakáját a Békéscsabai
Szakképzési Centrum (BSZC).
A pályaorientációs eseményen
új tantermet is átadtak.
Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, hogy
az eseményen jelen levő tagintézmények összesen száz
szakmát oktatnak, ennek több
mint a felét be is mutatták.
Az est során Hujber László, a Siemens Zrt. kecskeméti telephelyének vezetője átadta az Ipar 4.0
elnevezésű tantermet. Ide több mint 10 millió forint értékben olyan berendezéseket telepített a társaság, amelyek segítik a diákoknak az ipari automatizáláshoz szükséges szakmai ismeretek elsajátítását. Herczeg Tamás megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a technikusképzés tekintetében a terem
átadása forradalminak tekinthető. Vlcskó Pál, a BSZC szakképzési főigazgató-helyettese megjegyezte, hogy a laborban főként programozási feladatok végezhetők el szimulátorok segítségével.
Gyemendi Réka

V Á L A S Z T Á S I K Ö Z L E M É N Y
Áder János köztársasági elnök az Európai Parlament képviselőinek választását 2019. május 26. napjára (vasárnap)
tűzte ki. Szavazni reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazókörök

A békéscsabai választópolgárok a 68 kijelölt szavazókörben
adhatják le szavazatukat a választás napján. A szavazókörök
címe a legutóbbi, 2018. április 8-án megtartott választás óta
nem változott. A választópolgárok a Nemzeti Választási Irodától postai úton már megkapták az értesítőt, amely tartalmazza
annak a szavazókörnek a címét, ahol a választópolgár élhet
szavazati jogával. Bár az értesítőt a szavazáshoz nem kell a
választópolgárnak magával vinnie, amennyiben valaki esetleg
nem kapott értesítőt, a Helyi Választási Irodától kérheti annak
pótlását.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK) április 15-én tartotta elnökségi ülését Békéscsabán, ahol előadást tartott dr. Dancsó József, az Eximbank vezérigazgatóhelyettese.
Az ülésen a résztvevők egy export-import hitelezéssel és biztosítással kapcsolatos tájékoztatót hallgathattak meg dr. Dancsó
Józseftől, majd megtartották az éves közgyűlést, ahol értékelték
az iparkamara 2018. évi működését, gazdálkodását, elfogadták a
kamara 2019. évi költségvetését és egy új elismerés, az Év gyakorlati oktatója díj adományozásának szabályzatáról is tárgyaltak.
Dr. Dancsó József beszélt arról, hogy az Eximbank az export egyik fő támogatója az országban, amely ma már a kis- és
középvállalkozók, mint exportképes vállalkozások felé is sokkal
több lehetőséget biztosít. Mint mondta, jelenleg az ügyfeleik több
mint 80 százaléka ezekbe a kategóriákba esik. A bank tavaly új
konstrukciókat dolgozott ki mind a beruházások, mind pedig a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatban, továbbá a lízing tekintetében is nyitottak, elsősorban lízingtársaságokon keresztül.
– Az új termékstruktúra egyik legfontosabb eleme, hogy fix kamatozású konstrukciókat nyújtunk ezen ügyfélkör számára, vagyis már most meg lehet azt határozni, hogy 5–10 év múlva milyen
költségekkel tudnak gazdálkodni a kis- és középvállalkozások –
ismertette dr. Dancsó József. Hozzátette: exporttámogató konstrukcióikkal ügyfeleik növelni tudják a versenyképességüket, és a
nemzetközi piacon is meg tudják majd állni a helyüket, így a Békés megyei vállalkozások is bátran gondolkozhatnak abban, hogy
hatékonyságukat az exportpiacok felé történő nyitással növeljék.
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Lakcímet változtató választópolgárok szavazása

Amennyiben valaki a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött
értesítő postázását követően változtat(ott) lakcímet, nem szükséges a lakcímváltozást bejelentenie a választási szervekhez.
A névjegyzék ugyanis a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
adatai alapján frissül, a választópolgár a lakcímmódosítást követő néhány napon belül postai úton automatikusan értesítőt
kap, amely tartalmazza az új lakcíme szerinti szavazókör pontos címét. Május 26-án ebben a szavazókörben élhet szavazati
jogával a választópolgár.
Jelölő szervezetek képviselőinek, munkatársainak
figyelmébe

A jelölő szervezetek a szavazatszámláló bizottságokba 2019.
május 17. (péntek) 16 óráig bízhatnak meg tagokat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag
nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a szavazatszámláló bizottságnak a megjelölését,
amelybe tagként delegálják az adott személyt.
Figyelemmel a korábbitól eltérő, rendkívül rövid határidőre, valamint arra, hogy a megbízott tag akkor vehet részt a bizottság munkájában, ha a polgármester előtt esküt tesz, kérem, az
alábbiak szerint járjanak el:
• A jelölő szervezet nevében a Helyi Választási Irodában eljáró
(és a tagok delegálását aláíró) személy rendelkezzen a jelölő
szervezet hivatalos képviselője által aláírt meghatalmazással,
vagy képviseleti jogát a jelölő szervezet regisztrálja előzetesen a Nemzeti Választási Irodánál. (Több jelölő szervezet által
állított lista esetén minden jelölő szervezettől rendelkezni kell
meghatalmazással.)
• A megbízáson az adott személy személyi okmányaiban
szereplő módon tüntessék fel a megbízott tag nevét, és a

lakcímkártyán szereplő pontos lakcímet és személyazonosító
számot vezessék fel az iratra. (Célszerű elkérni az okmányokat, és pontosan átmásolni az adatokat. A személyi azonosító
nem azonos a személyi igazolvány számával!)
• A megbízáson tüntessék fel a megbízott tag mobiltelefonos elérhetőségét, amelyen a Választási Iroda fel tudja vele
venni a kapcsolatot. (A rendkívül rövid határidő miatt a postai
értesítés nem alkalmazható.)
• Már a megbízott tag felkérésekor tájékoztassák az adott
személyt az eskütétel szükségességére, az eskütétel és felkészítő várható időpontjára (2019. május 21-én, illetőleg
22-én 15 óra), valamint arra, hogy a bizottsági munka a szavazás napján (május 26-án) reggel 5 óra 30 perckor kezdődik,
és mindaddig tart, amíg az átellenőrzött jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyv vezetője le nem adja a választási
iroda részére.
A tagok delegálására szolgáló űrlap elérhető
a www.bekescsaba.hu oldalon.
Ügyfélfogadás

A Választási Iroda munkatársai a Békéscsaba, Szent István
tér 7. I. emelet 113. és 117. irodában tartanak ügyfélfogadást.
Ezekben az irodákban felvilágosítás kérhető, továbbá itt nyújthatók be a külképviseleti névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, valamint az ún. központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek. A listát állító jelölő szervezetek is itt jelenthetik be a 68 békéscsabai szavazókörben
működő szavazatszámláló bizottságokba megbízásra kerülő
bizottsági tagokat.
A Választási Iroda ügyfélszolgálatos munkatársai:
• Dr. Deák Zoltán csoportvezető (telefon: 66/523-810,
e-mail: deakz@bekescsaba.hu);
• Belanka Zsolt (telefon: 66/886-623);
• Dr. Jakucsné Balczó Edit (telefon: 66/523-811);
• Dr. László Jenő Csaba (telefon: 66/886-620);
• Dr. Maczik Dorottya (telefon: 66/886-622);
• Dr. Mihályi Erzsébet (telefon: 66/886-621).
Választási információk az interneten

A Nemzeti Választási Iroda honlapja: http://www.valasztas.hu
A Helyi Választási Iroda honlapja a http://www.bekescsaba.hu
oldalon a Választások menüpontra kattintva érhető el. Itt elérhetőek a választásokkal kapcsolatos legfontosabb információk,
nyomtatványok.
Dr. Bacsa Vendel
jegyző, irodavezető
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Nemzetközi Hagyományőrző Fesztivál

2019.

11. - 11.
00

május 04. (szombat)

30

Középkori vitézek felvonulása, indulás
a Csaba Center elől az Andrássy úton át a Városházáig.
Szarvas Péter, BMJV polgármestere köszönti a megjelenteket.

Programok a Gabonamúzeum területén

11.00 Pénztárnyitás, látogatható a fesztivál területe

1. helyszín: „Küzdőtér”
12.30 A király és kíséretének bevonulása
12.40 Ünnepi megnyitó. Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő, Szarvas Péter BMJV polgármestere
köszönti a vendégeket

12.45 A Bíró Kert Lovas Központ (Szlovákia, Nagyudvarnok)
13.15 A Fekete Sereg páncélos vívásbemutatója (Kaposvár)
13.45 A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók műsora (Szeged)
14.15 A Hunyadiak Örökében Hagyományőrző Egyesület
bemutatója (Szentes)

14.45 Az Arany Griff Rend bemutatója
(Románia, Székelyudvarhely)

15.15 A Crux Alba Középkori Hagyományőrzők
bemutatója (Hajdúszoboszló)

15.45 A Börzsöny Nehézgyalogság vitéz csapatának
műsora (Szob)
16.15 Az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület
hajítógépes bemutatója (Szeged)
16.45 A fellépő csapatok közös csatajelenete

17.00 A Szent László Vitézei Egyesület bemutatója (Hollókő)
18.00 Vacsoraidő
Az esti programra a belépés ingyenes.
Táncoló Középkor
19.00 Az Ókörös Trió zenés műsora
19.30 Leucoreadorf Bystrica e.V. Walpurgis-éji műsora
20.00 Fáklyás felvonulás
20.15 The Moon and the Nightspirit műsora
21.00 Az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület tüzes,
hajítógépes bemutatója
21.15 A Hollóének Hungarica együttes zenés estje,
reneszánsz és moldvai táncház

2. helyszín: „Trubadúrok Udvara”
13.

8. helyszín: „Fogadó”

30

A „Landsknechte und Ritter Schwarzer Drachen
lovagrend” képviselői Wittenbergből
A „Leucoreadorf Bystrica e.V. tánccsoport” Wittenbergből

14.30 Az Ómagyar Hagyományőrzők Csapata-Betyár
banda népzenei műsora

kalandjai a Mongol Birodalomban”
Nagy Dániel Sándor régész előadása
30
14. „...és megáldja kezednek minden munkáját...”
A habánok kerámiamívessége.
Szalontai Gizella restaurátor előadása
00
15. Szent László király. Sashalmi-Fekete Tamás
lovag előadása

4. helyszín: „Apródok Udvara”
11.00–18.00 Játszóház gyerekeknek

5. helyszín: „Haditábor”
Egész nap megtekinthetők a jurták,
a katonai felszerelések és a hadi sátrak

L ovaglási lehetőség

2 0 1 9 .

lovagrend” képviselői Wittenbergből
A „Leucoreadorf Bystrica e.V. tánccsoport” Wittenbergből
16.00 A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók
táncbemutatója (Szeged)
16.30 A Hunyadiak Örökében Hagyományőrző
Egyesület középkori táncbemutatója,
táncok tanítása (Szentes)

3. helyszín: „Bölcsességek Terme”

9. helyszín: „Lovarda”

10. helyszín: „Tanyamúzeum”

15.00 A „Landsknechte und Ritter Schwarzer Drachen

14.00 „Középkori 007-es, avagy egy angol gentleman

Egész nap ételek, italok kaphatók

Felújitás után újra látogatható az egykori
Gajdács-tanya berendezett épülete

11. helyszín: „Szélmalom”

Felújítás miatt nem látogatható

május

12. helyszín: „Toma és Csapatával

Nemzetközi Hagyományőrző Fesztivál
2 0 1 9 .

május

04— 05.

autentikus, szabad móka”

Középkori játékok. Egész nap folyamatosan

13. helyszín: „Vésztő-Mágori szín”

04— 05.

6. helyszín: „Kirakodóvásár”
Kézműves termékek, sajtok, mézek,
szappanok vására

7. helyszín: „Mesterségek Udvara”
A bőrműves, a fegyverkészítő, a kosárfonó, a kovács,
a fafaragó, a hangszerkészítő munkája nézhető meg,
és sok más érdekesség várja a látogatókat

Kiállítás Szent László életéről

14. helyszín: Vívóiskola

15. helyszín: „Lovagképző”

Az „Eleki Sólymok” egyesület vezetésével
íjászat, csatacsillag és kelevézdobás
kipróbálásának lehetősége.
Egész nap folyamatosan

16. helyszín: „Szekértábor”

A Crux Alba Középkori Hagyományőrzők
A 15. századbeli katonai táborok életképének
bemutatása

17. helyszín: „Hun Harcos”
Hagyományőrző akadályfutó verseny
a Sport az Egészségért Egyesület vezetésével

Jegyárak:
Felnőtt jegy: 600 Ft
Gyermek jegy: 400 Ft I Hat éves korig ingyenes.
A múzeum a műsorváltozás jogát fenntartja.

A Gabonamúzeumban (5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.)
a Munkácsy Mihály Múzeum, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör
és a CsabaPark szervezésében. A rendezvény fővédnöke
Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Emléknap

Szente Vajk: Jó az irány, folytatjuk a munkát

Máig fáj a felvidéki magyarok kitelepítése „Ha valamit ajánlhatok Csabáról, az a Munkácsy Emlékház és anyukám palacsintája”

Barcs Anikó: A történtekről ötven évig nem beszéltek
Több mint hetven évvel ezelőtt felvidéki magyarok
tízezreit kényszerítették az
otthonaik elhagyására. A
második világháború után,
Csehszlovákia nemzetállami törekvései miatt, a Benes
dekrétumokban rögzítették
az ország területén élő magyarok és németek kollektív
bűnösségét. Emiatt 1946ban és 1947-ben Felvidéken
több tízezer magyart telepítettek ki a szülőföldjéről akarata ellenére.
Az első vagonok 1947. április
12-én indultak el a Felvidékről,
és 1949. június 5-éig több mint
76 ezer embert szállítottak át
Magyarországra. A Felvidékről
kitelepített magyarok emléknapján a városháza dísztermében Barcs Anikó – Barcs
Józsefné Csizmadia Margit átélő lánya – beszélt a megjelenteknek az akkori borzalmakról.
– A fegyveres katonák és
a szuronyosok kíséretében

életek munkája veszett el
néhány óra alatt. Csecsemőket, haldokló öregeket, terhes
anyákat, betegeket tuszkoltak a vagonokba és senki
nem tudta, hová viszik őket.
A megtörténtekről ötven évig
még beszélni sem lehetett –
mondta Barcs Anikó.
Békéscsabára
ötszáz
család került, akik megfosztva szülőföldjüktől, vagyonuktól, közösségüktől, családjaiktól, kitartó munkával új
életet tudtak kezdeni a Viharsarokban. Szarvas Péter polgármester kiemelte, fontos
emlékeznünk a magyarságot
ért tragédiákra, hogy soha
többé ne forduljon elő, hogy
egy népcsoportot kollektíven
megbélyegezzenek és elűzzenek a szülőföldjükről.
A program végén a jelenlevők elhelyezhették a
megemlékezés virágait a városháza árkádsoránál lévő
emléktáblánál.
V. N.

– Életed meghatározó pontja a családod. Mit kaptál
otthonról abban a tarisznyában, mellyel elindultál
meghódítani a világot?
– A válaszom rövid lesz:
magamat. Mindazt, amit
addig kaptam a családomtól, a barátaimtól, az iskolámtól, a városomtól. Hitet
a Jóisten felé, és magam
felé, hogy tudjam, bármire
képes lehetek, ha tele vagyok ötlettel és tettrekészséggel ezen ötletek megvalósítására.
– Lépésről lépésre, kemény munkával értél fel
arra a szintre, ahol Békés
megyei ember még nem
járt. Melyek voltak a meghatározó mérföldkövek pályafutásod során?
– A színiiskola után Debrecenben kezdtem dolgozni, aztán következett a Madách Színház, ami óriási
álom és lépés volt egyszerre, a döntő pillanatok mégis
ezután jöttek. A Csoportterápia bemutatója, ami az

Fotó: facebook.com/szente.vajk.7

Kiemelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként Jászai Maridíjban részesült Szente
Vajk, a Madách Színház
rendezője, továbbá színész, drámaíró és műsorvezető. A közelmúltban
születésnapja alkalmából
a behir.hu napi rovatában
beszélgettünk az ízig-vérig Békés megyei művés�szel, aki Orosházán született és gyermekkorát
Békéscsabán töltötte.

A családom hiányzik a legjobban, nagyon egyedül tudok lenni nélkülük
első darabom szerzőként,
2012-ben pedig színpadra
került az első rendezésem,
mely azóta is a színház műsorán van. Óriási mérföldkő
volt nyáron meghódítani a
Szegedi Szabadtéri Játékok színpadát, majd közvetlenül utána az Operettszínházat az Apáca Show-val.
– A közelmúltban Jászai
Mari-díjjal ismerték el munkásságodat. Hogyan élted
meg az elismerést?
– Rögvest megpróbáltam kifejezni, hogy közös
sikerként élem meg. Alkotótársaimmal
elindultunk
egy új, korszerű, talán néha
szemtelen, de nézőközpontú zenés színház irányába. Ez a díj mindenkinek
szól, aki velem tart ezen az
úton. Támogatás, bátorítás,
hogy valamit jól gondolunk,
és folytatnunk is kell ezt a

munkát. Hozzátéve, hogy
életre szóló élmény volt,
hogy velem voltak a szüleim a díj átvételekor.
– Rendezel, játszol, műsort vezetsz. Mivel telnek
most a napjaid és mire készülsz a közeljövőben?
– Nemrég mutattuk be
a Madách Színházban a
Liliomfi című darabot. Már
az előadás rendezése közben éreztem, hogy valami
különleges történik. Hatalmas sikert értünk el vele,
és azt hiszem, képzőművészetileg a legszebb előadás,
amit eddig készítettem. Most
a Legénybúcsú című darabra készülünk a Játékszínben, szintén saját darabom.
Izgalmas lesz, hogy hogyan
fogadja majd a közönség.
Ez május 4-én kiderül.
– Családod Békéscsabáról követi a pályafutásodat.

Mi hiányzik a legjobban a
Viharsarokból és mi az a
hely, amit biztosan felkeresel, ha hazalátogatsz?
– Egyértelműen a családom hiányzik a legjobban,
nagyon egyedül tudok lenni
nélkülük. Tudom, hogy ez
az én utam, de hiányoznak nagyon. Ha hazajövök,
csak oda megyek, ahova a
család is. Bár meggyőződésem, hogy látogatóként
én voltam a legtöbbször a
Munkácsy Emlékházban az
összes ember közül a Földön. Imádom azt a helyet,
nagyon szeretem a világát
és az állandó kiállítást. Ha
valamit ajánlhatok, az biztos a Munkácsy Emlékház.
És anyukám palacsintája.
(A teljes interjú
a behir.hu-n olvasható.)
D. Zs.

Versek a József Attila-szobornál, a világhálón és a Jókai Szalonban
A költészet napját Magyarországon 1964 óta április
11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ezen
a napon idén is az országban mindenhol, így Békéscsaba több pontján is verseket lehetett hallani.
A Lencsési Közösségi Ház
már több mint tíz éve szervez
megemlékezést a költészet
napján a József Attila-szobor előtt. Ezúttal a Lencsési
Óvoda
Napsugárovijának
apróságai és a nyugdíjasklub
tagjai szavaltak ott verset.
Takács Péter, a közösségi
ház vezetője az ünnepségen
elárulta, hogy a sokak által
ismert szobor a lakóteleppel
egyidős, és Kligl Sándor elismert szobrász készítette.

A Trefort szakgimnázium,
a Veritas Kulturális Egyesület,
valamint a Békéscsabai Médiacentrum szervezésében
már harmadjára volt lehetőségük a külföldön élő magyaroknak is megünnepelniük
a költészet napját. A webes
élő versfolyamon a diákok és
tanáraik a világ számos pontjáról bejelentkezve, internetes
élő adásban mondták el a
verseket. Idén ehhez 63-an
csatlakoztak, és például Kanadából, New Yorkból, Ausztráliából is szavaltak.
A rímekbe szedett sorok
szerelmesei a Jókai színház
szervezésében már nyolc éve
24 órás versfolyammal tisztelegnek a költészet előtt, a
maratoni verselést ezúttal is
Tege Antal szervezte. A Jó-

kai Szalonban a helyi iskolák
tanulói mellett hivatalnokok,
vadászok és a teátrum színészei is elszavalhatták kedvenc versüket.
A Békés Megyei Önkormányzat második alkalommal
vett részt a 24 órás versfolyamon, ahová az Orosházi Vadvirág Esély Klub fiataljaival

érkezett. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő pedig
a saját versét is elhozta. Mint
mondta: a vers, amelynek
ritmusa van, megfogja már a
pici gyermeket is, folyamatosan hat az érzelmeinkre, és
egészen életünk végéig elkísér bennünket.
Vágvölgyi Nóra
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MESÉLŐ MÚZEUM
Szövőszék a szövőházból
A városunktól délkeletre elhelyezkedő Borjúrét, amely
neve második felét a rajta
gyakran megpihent víznek,
míg első felét a nem ritkábban rajta őgyelgett fiatal,
még nem olyan nagy marháknak köszönhette – utóbbiak a 18–19. századi térképek tanúsága szerint kissé
délkeletebbre, a Tehénréten őgyeleghettek. Mára se
borjú, se tehén, helyettük
gépóriások legelik a földet
agyag után kutatva. A gépek előtt azonban a régészek kutatnak nem annyira
az agyag, mint inkább a múlt
titkai után. Hála a terület
egykori vízjártaságának, legelő és gyep voltának, a föld
hosszú időn keresztül megőrizte Borjúréten a régi korok

emlékeit, nem dúlta fel nyugalmukat a 19–20. század
során terjeszkedő város.
Az elmúlt hónapok ásatásai során a helyszínen fellelt
ős- és népvándorlás kori temetkezések, a római, népvándorlás és Árpád-kori településmaradványok egyaránt
arról tanúskodnak számunkra, hogy ezekben az időkben
inkább szárazulat, mint mocsaras rét lehetett e vidék.
A feltárás egy igen érdekes épületet is a felszínre
hozott: egy négyzetes alaprajzú épületből több, kúpszerű, átfúrt agyaglelet került
elő. A korábban a szakirodalomban gyakran tévesen
hálónehezéknek
nevezett
testek a mára rég lebomlott szövőszékek egyetlen

tanújelei, szövőnehezékek
voltak. A függőleges irányú
vezérfonalakat a gravitációs
erő segítségével a helyükön
tartó leletek jól kirajzolták
számunkra az egykori szövőszékek elhelyezkedési helyét
az épületen belül. Székek,
mert több is volt, szinte kitöltve a „házat”, melyek alapján
kifejezetten a „házi ipar” céljára létesült épületre gondolhatunk. A leletek különösen
ilyen nagy számú, rekonstrukcióra alkalmas előfordulása igazi ritkaságnak számít a
szarmata korból (Kr. u. 1–5.
század), melyek hatására
könnyen elképzelhető, hogy
nemcsak a környék lakosai,
de a régészszakma képviselői számára is hamarosan ismerősként cseng majd Borjúrét neve.
Nagy-Laczkó Balázs
régész-muzeológus

HIRDESSEN NÁLUNK!
C s a b a i M é r l e g • b e h i r. h u • 7.Tv
6 6/ 74 0 - 70 0
info@bmc.media.hu

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Békés Megyei Könyvtár

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

Idé újra Csaba Majáli

é Liget Vásá

2019. május 1. 10 órától, Békéscsabán a Széchenyi ligetben

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
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk
május 1-jén (szerdán) zárva tart!
PROGRAMOK
Április 25-én, csütörtökön 17 órától a Suk-Bohn Baráti Társaság
és a Jaminai Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket a Bombázás előtt
és után – a magyar királyi mezőgazdasági iskola története című vetített
képes előadásra. Előadó: Ludány Béla nyugalmazott gépészmérnök.
Közreműködik: Kuti Sándor és Feld Zoltán.
A Békés Megyei Könyvtár Könyvjelző Olvasóklubja április 27-én
(szombaton) kerékpártúrát szervez Szabadkígyósra. A részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött a konyvtar.bmk.hu honlapon található
űrlapon.
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%-val 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
APÁRÓL FIÚRA CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN
2019. május 4-én, szombaton 14 órától a Meseházban. Pünkösdi
hagyományok, királyfi és királylány készítése, népi ételkóstoló.
HAGYOMÁNYOK HÁZA MESEMONDÓ VERSENYE
2019. május 4-én a Meseházban.
KICSENGETÉS UTÁN II.
2019. május 7-én vendégük a Tintaló Társulat.
HORGÁSZNI TILOS!
Előadás a partnerintézmények számára a Meseház udvarán.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. május 8-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: eXistenZ
David Cronenberg filmje, 1999.
MESEHÁZI CSALÁDI DALÁRDA CSALÁDI NAPJA
2019. május 11-én, szombaton, 17 órától a Meseház udvarán.
Vendégeink: Kádár Ferenc népzenész, Konyári népdalkör Juhász
Erika vezetésével, Mindenki Néptánciskolája. Házigazda: Meseházi
Családi Dalárda. A program támogatója: Csoóri Sándor Program.
LUDAS TÁNCHÁZ
2019. május 11-én, szombaton 19 órától a Meseházban
táncház, vagy amit akartok… Muzsikál a Ludas zenekar.
A program támogatója: Csoóri Sándor Program.
ANYÁK NAPI KÉZMŰVES AJÁNLATUNK
CSOPORTOK SZÁMÁRA
Színes textiltulipán, batikolás, ajtódísz készítése.
A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő.
Egy foglalkozásra egyféle tevékenység választható.
Időpont-egyeztetés, témaválasztás a 326-370 telefonszámon.
1%
Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04
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Csabai Kulturális Játékok

Előadásokkal zárult az Ádámok és Évák Ünnepe

Könyvtárhasználat, rejtvény, mese, próza, népdal

Fotó: A-TEAM /Ignácz Bence

Fotók: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Mátyás, az igazságos

– A Mátyás király-emlékévhez kapcsolódóan a versenyre jelentkező diákcsoportoknak ebben az évadban
a Mátyás, az igazságos" té"
makörben kellett színdarabot
kitalálniuk felkészítő tanáraik
segítségével – tájékoztatott
Tege Antal színművész.
A Jókai színházban kilencedik éve futó program
vezetője hozzátette: a rendezvénnyel az a legfőbb céljuk, hogy a fiatalok számára
vonzóvá tegyék a teátrumot.
Véleménye szerint ehhez
az kell, hogy a diákok megismerjék és megszeressék
a színházat, mégpedig úgy,
hogy alkotóként vesznek
részt benne, majd el is játs�szák a kitalált darabot, így
nézőként is más szemmel

tekintenek egy-egy előadásra. Emellett a program az
önismeretről, a kultúráról, az
olvasásról, a szép és tiszta
beszédről is szól – fogalmazott Tege Antal.
A kiírt témában 7 középiskolás és 1 általános iskolás
diákcsoport állított színpadra
egy-egy 10-12 perces darabot. A felkészülést a pedagógusok mellett a csapatok mellé rendelt színházi mentorok
is segítették. Az Ádámok és
Évák ünnepét záró bemutató
előadásokon mintegy 150200 diák lépett színpadra.
Tege Antal elmondta azt
is, hogy minden résztvevő
kapott egy Ádámok és Évák
Ünnepe 2019 feliratú pólót,
amely viselőjének az osztályát 50 százalékos kedvezményre jogosítja bérletvásárlás esetén. A diákok részt
vehetnek a Hozd el aput a
"
színházba!" akcióban is, ha
valamelyik szülőjüket elhívják egy előadására, csak egy
jegyet kell fizetniük.
A Mátyás, az igazságos"
"
témakörben
meghirdetett
színházi fesztivál eredményei:

A legjobb színdarab dramaturgiai díját megosztva a
Kós Károly Szakgimnázium
és Szakközépiskola, valamint az Andrássy Gyula
Gimnázium kapta. A legígéretesebb fiatal tehetség
díját az Erzsébethelyi iskola tanulója, Velki Kata, a
legjobb női mellékszereplő
díját Fábián Réka, az Andrássy diákja és Kiss Ágnes
a Vajda Péter gimnázium
tanulója érdemelte ki. A
legjobb női főszereplő díjat
a Keményből László Fanni,
a legjobb férfi főszereplő
díjat a Vajda gimnáziumból
Ugrai Dániel vehette át. A
legjobb adaptáció díja a
mezőberényi Petőfi gimnázium csapatához került,
míg a legígéretesebb csapat az Erzsébethelyi iskola
csapata lett. A leglátványosabb előadásnak a zsűri a
Premier Művészeti Iskola
bemutatóját
választotta,
a legjobb rendezés díját a
Kemény előadása kapta,
a legjobb előadás pedig a
Reményhír Intézmény darabja lett.
Kovács Andrea

Ünnepre hangoló
Április 12-én a Békéscsabai
Bartók Béla Vegyeskar adott
koncertet Ünnepre hangoló címmel a Csabagyöngye
Kulturális Központban. A műsorban felcsendültek például Bach, Schubert, Händel,
Mendelssohn, Fauré művei,
valamint Mascagni Parasztbecsületéből a Húsvéti kórus. Szólót énekelt Galambos
Hajnalka énekművész, vezényelt Perlaki Attila karnagy.
Közreműködtek: Gál Csaba,
Matkócsik Ilona, Oláhné Szabó Szilvia, Puskás Sándor
Róbert, Domokos Balázs,
Szarka István és Rázga Áron.

Fotó: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Mátyás, az igazságos"
"
volt a témája az Ádámok és
Évák Ünnepének a 2018–
2019-es évadban. A Jókai
színház ismét megrendezte a diákcsoportok színjátszó fesztiválját, amely
április közepén a bemutató
előadásokkal és az eredményhirdetéssel zárult.

A Csabai Kulturális Játékok különböző versenyein áprilisban számos területen mérhették össze a tudásukat a diákok. Volt városi
könyvtárhasználati vetélkedő és rejtvényfejtő verseny, vers- és prózamondó verseny általános iskolásoknak és középiskolásoknak,
valamint az általános iskolásoknak mesemondó verseny és népdaléneklési verseny
is. Aki bármelyikbe bekukkantott, láthatta,
milyen csodákat tudnak varázsolni a csabai
tanulók. Hogy a képzőművészetek se maradjanak, ki április 27-én még hátravan a
városi gyermekrajz-kiállítás a múzeumban.

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

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Április 29., hétfő 14.30 óra – II. Rákóczi Ferenc, Erdély utolsó
fejedelme. A Nyugdíjasklub vendége Ugrai Gábor tanár.
Május 6., hétfő 16 óra – A konyhakerti növények termesztése –
talajfertőtlenítés. A gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást
Erdei Lajos gazdálkodó tartja fényesi kertjében.
Találkozó 15.30-kor a közösségi ház mögötti parkolóban.
Esős idő esetén a program 17 órakor kezdődik a közösségi házban.
KIRÁNDULÁS, TÚRA
Május 12., vasárnap – a Természetjáró kör erdei gyalogtúrája
Szanazugból Dobozra, Sámson vára érintésével.
Indulás 8.40-kor menetrend szerinti autóbusszal a pályaudvarról.
Várható hazaérkezés 14 óra körül Doboz felől autóbusszal.
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 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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Munkácsy Mihály Múzeum – Munkácsy 175 programok
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum – A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye cím birtokosaként – a
festő kultuszának ápolását elsőrangú feladatának tekinti. Színvonalas kiállítási és könyvkiadási tevékenysége
mellett azonban 2019-ben, Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulójára a békéscsabai múzeum számos
programot szervezett és szervez.

A 41. Városi Gyermekrajz Kiállítás

MUNKÁCSY
175

Gyermekrajz
Kiállítás

Egy géniusz története.
Munkácsy Mihály – virtuális kiállítás

MINDEN,
AMI
MUNKÁCSY

Munkácsy Mihály múzeumkertben található
szobrának megkoszorúzása
Munkácsy Mihály születésnapján, február 20-án idén is megkoszorúzták a festőóriás szobrát a múzeumkertben. A megemlékezésen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár így
fogalmazott:

A 41. Városi Gyermekrajz-pályázatot az évforduló tiszteletére Munkácsy-tematikával hirdették meg. A beérkezett alkotásokból április 27-én nyílik kiállítás, amelyet május 26-áig
tekinthetnek meg az érdeklődők a Munkácsy Mihály Múzeum
Tégla Termében.

Fotó: Kliment Pál

Munkácsy Mihály síremlékének megkoszorúzása

1 város – 1 festő – 5 szobor című kamarakiállítás

Munkácsy kültéri tablókon
Még 2018 decemberében 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.

Fotó: Varga Diána

Különleges helyzet, hogy egy vidéki magyar város egyszerre
öt köztéri szobor elkészítésére gondolva országos, nyílt szobortervpályázatot ír ki. A Munkácsy-szoborpályázat felhívása
felkeltette a hazai szobrásztársadalom figyelmét. Érdeklődésük eredményeképpen meglepő mennyiségű, kvalitás tekintetében pedig szélsőségektől mentes szoboranyag érkezett
Békéscsabára. A Munkácsy-negyedbe tervezett alkotások
megtekinthetőek voltak a városházán is. Hogy végül melyek
díszítik majd Békéscsaba köztereit, arról a későbbiekben
születik döntés.

– Büszke lehet az a város, amely ilyen nagy művészt mondhat magáénak. Boldog az a város, aki nemcsak magáénak
érezhet egy ekkora alkotót, mint Munkácsy Mihály, de a városhoz fűződő kapcsolatának a tudatosításáért nem keveset
tesz is. Békéscsaba múzeumot nevezett el róla, egy olyan
állandó tárlattal, amely életmű rendkívül fontos és jelentős
alkotásait tudhatja a falain, és olyan emlékszobával, amely
megidézhetővé teszi a festő mindennapi életét is.

Beszéljünk újra Munkácsy Mihályról! címmel
tanulmánykötet jelent meg
2019-ben, a festő születésének 175. évfordulója apropóján a
Munkácsy Mihály Múzeum megjelentette a Beszéljünk újra
Munkácsy Mihályról! című, gazdagon illusztrált tanulmánykötetet.
A kiadvány anyagának összeállításához olyan szerzőket kértek fel, akik Munkácsy Mihály életművének kutatói, a téma
avatott szakértői. Olyan újdonságokat és érdekességeket tár
fel a kötet gazdag illusztrációs anyaggal, amelyek a szakemberek és a közönség érdeklődésére is méltán számíthatnak.

Fotó: Kovács Dénes

Munkácsy Mihály utazásainak kedvelt célpontját jelentette
a ma is népszerű belga üdülőhely, a Nyugat-Flandriában az
Északi-tenger partján fekvő Ostende. Az egész Európában
jól ismert osztrigát adó vidék megragadta a festő figyelmét
is. Egyik utazása alkalmával egy tengerparti vázlatot készített
grafittal. A Munkácsy Mihály Múzeum 2018-ban megvásárolta
az eddig magángyűjteményben lévő ostendei grafitrajzot. Az
egy lap mindkét oldalát elfoglaló vonalrajz a festő nevét viselő
múzeum féltve őrzött Munkácsy-kollekciójának friss darabja.

Az új Munkácsy állandó kiállítás
első ütemének megvalósítása
A Múzsák Termében rendezi meg az intézmény az új szemléletű, modern kivitelezésű új állandó kiállítását, amelynek
középpontjában a festőfejedelem alkotásai, relikviái állnak.
Tervezett időpont: 2019. december.

A Munkácsy-brand erősítése a múzeum honlapján
és közösségi oldalain

Áprilistól újabb elemekkel népszerűsítik a Modern Városok
Programban kialakítandó, Munkácsy Mihály festőművész
örökségét ápoló Munkácsy-negyed fejlesztéseit: egy Munkácsy életét bemutató szabadtéri kiállítás nyílt a Szent István
téren azzal a céllal, hogy az itt élők közelebb kerüljenek a
festőóriáshoz.

Fotó: Kovács Dénes

„Ahonnan azt az isteni osztrigát hozzák…”
– Munkácsy Mihály Ostendeben készült grafitrajza

Munkácsy Mihály Budapesten, a Kerepesi úti temetőben található síremlékének megkoszorúzását tervezi a múzeum május
hónapban, a festőóriás halálának évfordulójához kötődve.

Fotó: wikimapia.org

A virtuális kiállítást már többször láthatta a közönség, de bármikor, bárhol bemutatható.

A Munkácsy Mihály Múzeum az év során több alkalommal
közzétesz Munkácsy személyéhez és művészetéhez kapcsolódó információkat, érdekességeket.

Fotó: Tiit Tamme

A Munkácsy Mihály életútján végigvezető virtuális kiállítás
bemutatása nem helyhez kötött. Ugyanúgy megtekintheti a
közönség a festő nevét viselő múzeumban, más múzeumokban, könyvtárak előadótermeiben, művelődési központokban
vagy akár kulturális fesztiválok csarnokaiban is. A vizuális élményt mozgó- és állóképek egymást váltó egyvelege adja,
amelyet egyszerre három nagy teljesítményű vetítő segítségével mutatnak be.

41. Városi

Munkácsy-film elkészítése a Munkácsy Mihály Múzeum
és a Békéscsabai Médiacentrum együttműködésében
A Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Jókai
Színház közös programja Békéscsabán,
a Szent István téren
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KITEKINTŐ
Brillante-2019 – rekordszámú nevezés, kitűnő minőség
Az április 12-e és 14-e között tartott jubileumi, 20. Gyulai
Pálinkafesztivál keretében rendezték meg a Brillante2019 Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyt kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzetők számára. A
megmérettetésre összesen 1182 minta érkezett, mint
azt Bora Imre fesztiváligazgató megjegyezte: kitűnő minőségben.
Dr. Görgényi Ernő, Gyula
polgármestere
kiemelte,
hogy a pálinkafesztivál hozzájárul a magyar pálinkakultúra jelentős fejlődéséhez,
a minőségi italok készítéséhez. Lovassy György versenyigazgató arról számolt
be, hogy a jubileumi évben
186 kereskedelmi tételt, 589
magánfőzött párlatot és 407
bérfőzetett párlatot értékeltek a zsűri tagjai.
A kereskedelmi kategóriában a fődíjat a Tuzséri
Pálinkamanufaktúra
Kft.
2017-ben főzött Tuzséri Szilvapálinkája érdemelte ki. A
pálinkamanufaktúra egyben

elnyerte a legeredményesebb kereskedelmi pálinkafőzde díját is, valamint azt a
lehetőséget, hogy megmérettesse magát az Érték és
Minőség Nagydíjért később
induló versenyen.
Az
eredményhirdetés
során átadták a Pannon
Gasztronómiai
Akadémia által újonnan alapított
Hungarian Spiritsd Award
– Magyar Pálinka Válogatás
elnevezésű elismeréseket
is, amelyet hat termék érdemelt ki.
A 2019. évi Brillante
Nemzetközi Párlatverseny
Legjobb Magánfőzött Pár-

lata a Gyenesei Pálinkárium
mintája, egy 2017-es évjáratú fekete berkenye lett.
2019-ben a Brillante
Nemzetközi Párlatverseny
legeredményesebb
bér-

főzdéje a Szabolcs Aranya
Pálinkaház Bt., a legeredményesebb bérfőzető Galambos Gergely, a legeredményesebb magánfőző a
Gyenesei Pálinkárium, míg

a 2019. évi Brillante Párlatverseny legjobb bérfőzetett
párlatának nyertese szintén
Galambos Gergely lett, a
2018-as évjáratú gönci magyar kajszi párlattal.

A legeredményesebb Békés megyei bérfőzető idén
Ladnyik Zsolt, a legeredményesebb Békés megyei magánfőző pedig Bartik Ádám
lett.
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Emeljünk magasba

A

minél több gyereket!
2019.05.11.

BEMUTATJA:

Találkozzunk

május 11-én a
CsabaParkban

(kezdés: 10:00) és döntsük
meg közösen a tavaly
felállított egyszerre
felemelt gyermekek
világrekordját!

Húsvéti élelmiszercsomagok
Húsvét előtt Békéscsaba önkormányzata 300, szociálisan rászorult,
elsősorban gyermekes család részére biztosított tartós élelmiszert. A családok az élelmiszercsomagban kolbászt, kalácsot, lisztet, száraztésztát,
húsvéti csokit, kristálycukrot, rizst
és búzadarát kaptak. Szarvas Péter
polgármester emellett kilencven nehéz körülmények között élő családnak segített élelmiszercsomaggal a
saját jövedelméből, Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő pedig százezer forintot ajánlott fel, amelyből az
idősek klubjaiba járó embereknek állítottak össze csomagokat.

Városi Keresztút
Programok:
• Pasenkó bohóc zenés gyermekmûsora
• Lovagoltatás
• Kézmûves foglalkozás
• Csillámtetoválás, arcfestés
• Lufihajtogatás
• Bodrogközi Rita zenés
gyerekmûsora
• Népi játékok
• Ugrálóvár
• Kádár Ferkó Fotószínháza
• Pelenkázó és etetô sátor
(Békéscsabai Család és KarrierPONT)
A programon való részvétel mindenki számára ingyenes!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletek a www.haromkiralyfi.hu/emeldmagasba oldalon.

A hívők 7. alkalommal járták végig – idén a családokért – a Városi Keresztutat Békéscsabán. A
Zenebarát Felebarátok közössége
és a hozzájuk csatlakozók április
12-én ismét imádsággal, énekkel
és kereszttel meneteltek át a megyeszékhelyen. A 14 stációból, állomásból álló keresztút résztvevői
a jaminai Jézus Szíve templomtól
indultak, és a repülőhídon keresztül, a sétálóutcán végighaladva érkeztek meg a Páduai Szent Antal
Társszékesegyházhoz.

S Z É P K O R Ú A K

Együttmûködô
partnereink:

H irdessen a C s a bai Mérleg ben!
A próhi rdetéseit a 7.Tv ké pú js ágá ba n
is köz zétesszü k!

Magyar Györgyné (95)

Futaki László (90)

Kiszely András (90)

A PRÓHIRDE TÉ S
SZOLGÁLTATÁS

Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves
kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
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.
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
Az évad stúdiódarabjai nagy sikert arattak, az előadások iránt folyamatos az érdeklődés, ezért közkívánatra májusban is
műsorra tűzi a Békéscsabai Jókai Színház
Anthony Shaffer Detektívjátszma című
krimijét és Neil Simon világhírű darabját,
Az utolsó hősszerelmest.

Így szórakoztak elődeink az egykori Csabán

Fotók: A-TEAM

Népszerűek a színház stúdiódarabjai

Az izgalmas, fordulatokban gazdag krimit Katkó Ferenc és Tege Antal
Katkó Ferenc és Tege Antal játssza, és az
események középpontjában a nő áll, aki meg sem jelenik a színen. Andrew Wyke, az előkelő
angol krimiíró az egyik szereplő, a másik egy olasz származású utazási ügynök, Milo Tindle,
a harmadik Doppler nyomozó (utóbbi két figurát Tege Antal kelti életre). Andrew Wyke meghívja elegáns otthonába Milo Tindle-t, aki „mellesleg” a felesége szeretője. S a házigazda egy
tervet eszel ki, amely szerint Milo meggazdagodhat, megtarthatja a nőt, ő maga pedig szabad
lesz, boldogan élhet saját szerelmével. Az előadást Seregi Zoltán rendezésében május 2-án
és 3-án 19 órakor láthatja ismét a közönség a színház tetőtéri stúdiójában.
A darabot Mesterdetektív címmel Köröspataki Kiss Sándor fordításában a hatvanas évek
elején a Madách Színház mutatta be Mensáros Lászlóval és Márkus Lászlóval a főszerepben.
Shaffer művét később Hamvai Kornél is lefordította. A férfi-nő konfliktus örökzöld téma, nem véletlen, hogy rendszeresen műsorra tűzik a színházak. Seregi Zoltán rendező most úgy dolgozta
át a darabot, hogy választékos, jól mondható szöveg kerüljön a színpadra.
Neil Simon Az utolsó hősszerelmes című vígjátékát április 1-jén a Művész Kávéházban mutatta
be a Békéscsabai Jókai Színház, a bemutató helyszínére utalva az előadás a Kávéházi vígjáték
alcímet kapta. A népszerű stúdiósorozat negyedik előadását Csurulya Csongor rendezte.
Az amerikai szerző darabjának középpontjában Barney Cashman New York-i halvendéglős
áll, akinek szerepét Bartus Gyula Jászai Mari-díjas színművész játssza nagyszerűen, mindhárom női figurában Tarsoly Krisztina kiváló partnere. A történet arról szól, hogy az idősödő
főhős bár boldogan él a családjával, egy napon mégis rádöbben, hogy az életéből hiányzik
valami, ezért randevúra hív különböző hölgyeket, hogy házasságon kívül, kalandokban is
kipróbálja magát.
Csurulya Csongor rendezésével a mai nézőket szólítja meg, nemcsak megnevetteti,
hanem el is gondolkodtatja őket. Az előadást
májusban újabb hat estén láthatja a publikum, május 6-ától 10-éig, az előadások 19
órakor kezdődnek a Művész Kávéházban.
Az előadás meghívást kapott a május 25-én
tartandó XXI. „Melpomena Tavrii” Nemzetközi Színházi Fesztiválra, Khersonba.
Bartus Gyula és Tarsoly Krisztina
Niedzielsky Katalin

Száznegyven esztendővel
ezelőtt, 1879-ben, a csabai polgári kibontakozás
kezdetén lakossági igény
mutatkozott a kulturális
és élvezeti lehetőségek kihasználására is. Röviden
pillantsuk bele, milyen volt
a választék.
A kulturális életre kedvezően
hatott a „Vigarda”, s benne a
színházterem
megnyitása.
A vigadó főképpen bálok,
események rendezésére és
a színház Krecsényi társulatának előadásaira teremtett
lehetőséget.
A régi időkben, amikor
csak a helyi műkedvelő társulatok tartottak előadásokat,
a közönség ezeket is szívesen támogatta. Az előadások
után rendszerint kivilágos kivirradtig kedélyes, fesztelen
tánc következett.
Új fejezet kezdődött 1855ben a „Casino egyesület”
létrejöttével, amely hasznos
szolgálatot tett közel negyedszázados múltjával, társadalmi és közéleti szerepével. A
kaszinó bérelt, tágas termeiben kora délutántól volt már
élet. Az újságolvasó kényelmes pamlagon böngészhette a lapok írásait. A sakkot
kedvelők ádáz küzdelmet
vívtak a győzelemért, úgy belefeledkezve a játékba, hogy
közben a kapuciner már rég

kihűlt. Többen piquet, tartlit
játszottak, a mellettük lévő
asztalon pedig dominóztak.
A könyvek szerelmesei a
könyvszekrényből kereshettek olvasnivaló kötetet, mel�lyel félrevonulva belemerültek
az olvasásba.
Délután akadt más szórakozási lehetőség is, az élő
galamblövészet, ahol tíz galambra lehetett lőni. A legtöbben „bakot” lőttek, és pár
lövés után visszaléptek a
versenytől, látva, hogy a legsikeresebbet nem győzhetik
le. A versenyeknél kis számú
hölgykoszorú sikongott, ha a
csapdából a galamb a lövő
felé repült s az eltalálta a menekülő galambot, és akkor is,
ha a madár a lövés után megszabadult.
Voltak, akik a kuglit kedvelték, ők a vasútnál tölthették
az idejüket. Előfordult, hogy
a jó dobó 9-et ütött, s akkor

fizetett egy potya sört a nézelődőknek. Volt, hogy este a
ligeti vendéglőben élvezhették a vendégek az ifjú dalárda
dal- és zeneestjét, a dalárda
legszebb férfikvartettjét, akiknek kékszalagos jelvényére
ez volt írva „Dalra fel: a dal
égbe emel”, s ennek valóságáról meggyőződhettek a belépőjegyet vásárlók.
Máskor a Purcsi Jancsi, az
Alföld első bandája játszott,
különösen a Purcsi Pepi és
Miska által előadott darabokat jutalmazta nagy tapssal a
közönség. Aztán a ligeti táncteremben, pislogó lámpafény
mellett is ropta a fiatalság a
csárdást, lejtette a táncokat
meglehetős hévvel éjfélig,
amíg Hrasko, a toronyőr a
12-t el nem fújta.
Így szórakozhattak, vigadhattak elődeink száznegyven
évvel ezelőtt.
Gécs Béla

