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Békéscsabai Vitézi Játékok

Elkezdődött a nyári szezon

Időutazás: Középkori hadi bemutatók és életképek a Gabonamúzeumnál

Fotók: Milyó Pál

Kinyitott a strand

Április közepétől két héten át zárva volt a strand, először lebontották az 50 méteres medence feletti sátrat, majd kijavították a medencék burkolatát, és megtörtént a zöldterületek karbantartása is. Zsadon Endrétől, a fürdő vezetőjétől megtudtuk
azt is, hogy a belépődíjak is változtak, a strandolni vágyók
ötszázalékos áremelésre számíthatnak.
A tervek szerint azt az 50 méteres medence feletti téli sátrat, amit eddig használtak, már nem újítják fel, az Előre Úszó
Klub közreműködésével ugyanis, egy pályázatnak köszönhetően új sátortetőt kapnak majd.

Fotók: Jan Vutt

Május elsején elkezdődött a nyári szezon az Árpád
Gyógy- és Strandfürdőben. Bár az időjárás az elmúlt napokban nem fogadta a kegyeibe a strandolókat, a fürdő
készen áll a vendégek fogadására.

Szarvas Péter polgármestertől a városházánál megkapta az áthaladási engedélyt a díszes menet
A Munkácsy Mihály Múzeum a békéscsabai önkormányzat támogatásával, a Békéscsabai Történelmi Íjászkörrel
és a CsabaParkkal közösen, hatodik alkalommal rendezte meg a Békéscsabai Vitézi Játékok nemzetközi hagyományőrző történelmi fesztivált a Gabonamúzeum területén május 4-én és 5-én.

A fesztivál díszes felvonulással indult, a Csaba Centertől
a Szent István térre vonult
Mátyás király és kísérete, felvértezett lovagokkal, dámákkal, udvari mutatványosokkal,
valamint zászlóforgatókkal. A
városháza előtt Szarvas Péter fogadta a menetet, amely
áthaladási engedélyt kért
és kapott a polgármestertől,
hogy utána a Békéscsabai
Vitézi Játékok helyszíne felé
vegye az irányt.
A Gabonamúzeum területén középkori hadi bemutatók,
csatajelenetek, színes vásári
forgatag, kézművesmesterek
vásárlással egybekötött be-

mutatója, népzenei koncert,
játszóház, ismeretterjesztő
előadások, táncházi program
és lovaglási lehetőség várta
a látogatókat. A „Hadi táborban” a középkori fegyvereket
lehetett megtekinteni, amelyeknek a használatát vitézek
mutatták be, de lehetőség
volt az íjászat és a korabeli fegyverek kipróbálására
is. Az előző évhez képest új
csapatok is jöttek, és fellépők
érkeztek Magyarország több
pontjáról, valamint Romániából, Szlovákiából és Németországból is.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Bronzérmes lett a Swietelsky-Békéscsabai RSE az Extraligában
Négy fronton is helytállt a BRSE – a városházán értékelték a csapat munkáját
Szarvas Péter polgármester elmondta: a város részéről megvan a bizalom a csapat felé, nagyra értékelik a bronzérmet,
amelyet egy nagyon erős mezőnyben szereztek meg a lányok.
– Azt, hogy az együttes mindig a dobogó legtetejére álljon, nem lehet célul kitűzni. Azt viszont igen, hogy mindent

Fotó: Marksteiner Tibor

Békéscsaba vezetése a városházán köszöntötte a
Swietelsky-Békéscsabai RSE röplabdacsapatát, hogy
elismerjék a klub éves munkáját, gratuláljanak a játékosoknak a Női Röplabda Extraligában megszerzett bronzéremhez és értékeljék a 2018/19-es szezont.

megtegyenek a dobogós helyezésért. Ennek a csapattagok
megfeleltek, és kiváló eredményt értek el – hangsúlyozta
a polgármester, hozzátéve, hogy a BRSE az ország egyik
csúcscsapatának számít.
Kiss Tibor alpolgármester elárulta: rendszeresen látogatja az együttes meccseit és az egész idény alatt együtt izgult
a lányokkal. Megköszönte a klubnak, hogy részese lehetett
az elmúlt hét év sikertörténetének. Bíró Csaba bizottsági
elnök kiemelte: Békéscsaba a női röplabda fellegvára, az
utánpótlás tekintetében pedig döntő szerepe van a csapat
sikereinek.
A Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE játékosainak
egyszerre négy fronton is helyt kellett állniuk a 2018/19-es
szezonban. A lányok idén megmérettették magukat a Magyar Kupában, a MEVZA Kupában, az Extraligában és a
CEV Kupában. Baran Ádám, az egyesület elnöke kifejtette:
nagyon nehéz szezon áll mögöttük.
– Voltak gyönyörű pillanatok, illetve voltak kudarcok is ebben a szezonban. Sporttörténelmi sikert ért el a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület azzal, hogy a CEV Kupában
– több mint két évtized után – magyar csapatként a legjobb
négy közé jutott. Ez egy óriási siker, amelyre méltán lehetünk büszkék – fogalmazott Baran Ádám, hozzátéve, hogy
a jövő évi célkitűzéseiket és a játékoskeretet a következő
hónapokban hozzák majd nyilvánosságra.
Szabó Rita
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A Z Ü GY V É D VÁ L A S Z O L
Örökölt ingatlan értékesítése
Rovatunkban
dr.
Szatmári
Csaba ügyvéd (www.drszatmari.
hu), társasági szakjogász ad választ a mindennapokban előforduló kérdésekre.
Apósom halála után értékesítettük az örökölt ingatlant.
Most a hagyatékátadó végzés másolatára lenne szükségünk az szja-bevalláshoz. Hol tudjuk ezt beszerezni?
Elhalálozás esetén a hagyatéki eljárást, mely során az elhunyt
örökhagyó után maradt vagyon, azaz a hagyaték átadásra kerül
az örökös(ök) részére, a közjegyző folytatja le. A közjegyző az
eljárás eredményes lefolytatása után a hagyatékot hagyatékátadó végzéssel adja ki az örökös(ök) részére. A hagyatékátadó
végzésről ezért az eljáró közjegyző tud egyszerű vagy hiteles
másolatot kiadni, kivéve, ha a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző már nem aktív, ebben az esetben a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara Közjegyzői Levéltára jogosult kérelemre
másolatot kiadni a hagyatékátadó végzésről. A másolat készítése díjköteles, a jelenlegi hatályos szabályok alapján az okiratról
készített egyszerű másolatért 100 Ft/oldal díjat kell fizetni.
Az örökölt ingatlan értékesítése esetén valóban felmerül
személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, amennyiben
az értékesítésre az öröklést követő öt éven belül kerül sor
és az eladási ár magasabb, mint a hagyatékátadó végzésben megjelölt ingatlanérték. Ezért kell nagyon figyelni arra,
hogy a hagyatékátadó végzésben milyen ingatlanérték kerül beírásra. A hagyatékátadó végzésben rögzített érték és
a tényleges eladási ár közötti különbözet, a „nyereség” ös�szege után kell 15 százalék adót fizetni. Ez az adószabály
csak akkor érvényesül teljes egészében, ha a lakás értékesítésére a megszerzés évében vagy az azt követő első évben
kerül sor, a másodikban a „nyereség” 90, a harmadikban 60,
a negyedikben 30 százaléka után kell megfizetni az adót, az
ötödiktől kezdődően pedig már adómentes az értékesítés.
Önök is feltehetik közérdeklődésre számot tartó kérdéseiket az info@bmc.media.hu címen.
Kérjük, a levél tárgyához írják oda: Az ügyvéd válaszol.

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város 15. számú
felnőtt háziorvosi körzete betöltésére a praxis
elidegenítésének eredménytelensége esetére
Hirdető felhasználó: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában,
területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Ellátandó lakosságszám: 1815 fő
A pályázat részletes leírása a www.bekescsaba.hu oldalon és a www.oali.hu oldalakon olvasható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
II. 26.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
kérhető a kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a
06-66/886-505 telefonszámon.

HIRDESSEN NÁLUNK!
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Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Csabai Mérleg

KAMARAI INFÓK
Kamarai gyakorlati oktatói képzés –
kötelező lesz

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat
tanulóval. A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.
A megyében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát az
Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából. Az első csoport május 4-én sikerrel levizsgázott.

Mentességben részesül (a szakképzési törvény 31. § (3)
bekezdésében leírtak alapján) az, aki az alábbi feltételek
egyikének megfelel:
• mestervizsgával rendelkezik;
• a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú
végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
• szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
• 60. életévét betöltötte.
Figyelem!
Annak a gazdálkodó szervezetnek is érdemes beiskolázni, ahol mester dolgozik, hiszen a helyettesítések alkalmával szükség lehet rá.
A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra
elmélet és 25 óra (3 napos) tréning.
Az elméleti képzés pedagógiai, szociálpszichológiai,
kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos
dokumentációs ismeretekre terjed ki.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díja Önnek
mindössze a 20 százalékos önrész, azaz 18 000 Ft/fő +
áfa.
Vágjon bele időben, jelentkezzen most!
Tel.: +36-30/728-9902.
Támogató: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének terhére az innovációs és technológiai miniszter.

Közgyűlés

LMP: Több szociális bérlakás kell
A szociális bérlakások számának bővítéséről elkészült első
javaslatot fontosnak
tartom, annak ellenére, hogy végül lekerült
a napirendről – emelte ki Takács Péter, az
LMP képviselője az
áprilisi közgyűlést értékelve.

Takács Péter és dr. Árus Tibor

Jelenleg 506 önkormányzati tulajdonú lakásból 161 a szociális bérlakás, amely egy 60 ezer fős városban kevés,
ezért erre a problémára megoldást kell találnia a közgyűlésnek – mondta el Takács Péter.
– Készült az áprilisi közgyűlésre egy olyan javaslat,
amely magántőkét vonna be 20 lakás létesítésére. Ezzel
egyetértek, ugyanakkor tény, hogy további elemeket kell
beépíteni a javaslatba. Ilyen lehet például az, hogy a szolgálati lakásokból próbáljunk átcsoportosítani szociális
bérlakásokba – hangsúlyozta Takács Péter, aki ismét javasolta, hogy próbáljanak a Modern Városok Programban
a szociális bérlakásépítésre egy mintaprojektet létrehozni.
Arról már dr. Árus Tibor, a szociális és egészségügyi bizottság LMP-s delegáltja beszélt, hogy milyen megoldások
lehetnek a megüresedett háziorvosi praxisok betöltésére.
– Hosszú távon kellene támogatni a praxisokat azzal,
hogy lehetőleg két asszisztens legyen egy háziorvos mellett. Emellett törekedni kellene arra, hogy kevesebb legyen
a betegszám, mert úgy magasabb szintű ellátást lehet biztosítani. Több vizsgálati lehetőséget lehetne az alapellátásnak megadni – fogalmazott dr. Árus Tibor háziorvos.
A csabai háziorvosok fele közel van a nyugdíjhoz, vagy
már nyugdíj mellett dolgozik, ezért valószínű, hogy egyre
több praxis ürül meg a következő években. Dr. Árus Tibor
hozzátette: idén már egy praxist fel kellett osztani, egy másikra pedig még mindig nincs jelentkező, ahhoz pedig, hogy
a fiatalokat a városba tudják vonzani, plusz anyagi vagy lakhatási támogatást kell biztosítania az önkormányzatnak.
Zámbori Eszter

V Á L A S Z T Á S I K Ö Z L E M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban az Európai Parlament képviselőinek 2019. május 26. napjára kitűzött választásával kapcsolatos tudnivalókról adok tájékoztatást.
Szavazás külképviseleten
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik Magyarország területén, kérheti külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. 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 kérelemnek május 17-én (péntek) 16 óráig meg kell érkeznie.
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, 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 vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én (péntek) 16 óráig nyújtható be.
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.
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 az 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.
Települési szintű lakcímmel rendelkező és átjelentkezéssel szavazó választópolgárok
A települési szintű lakcímbejelentéssel rendelkező választópolgárok Békéscsabán a 29. számú szavazókörben (Irányi u. 14., Kazinczy Ferenc
Általános Iskola) adhatják le szavazatukat. A Békéscsabára átjelentkezett választópolgárok szintén itt élhetnek választójogukkal.
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
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BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Hanó Miklós: Amit lehet, igyekszem megtenni azért, hogy jó legyen itt élni
Hanó Miklós Békéscsaba gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere és a 9. számú választókerület egyéni képviselője. Ahol csak tud, azért lobbizik, hogy minél több útés járdafejlesztés valósulhasson meg úgy a körzetében,
mint az egész városban, erre ugyanis óriási az igény.
– Melyek voltak a legjelentősebb fejlesztések a választókörzetében ebben a ciklusban?
– Az elmúlt időszakban 140 millió forintból megújult és kibővült a Lenkey utcai óvoda, a Lenkey–Pulszky utca sarkán
pedig új játszótér készült. 165 millió forintból kerékpárút épült
a Berényi úton, a Szarvasi út és a Széna utca között. Az új
mezőmegyeri sportpálya mellett elkészült az öltöző, a műfüves pálya és a fitneszpark. Megtörtént a Kossuth utcai idősek
klubjának a felújítása 65 millió forintból és a Mokry utcai idősek klubjának a korszerűsítése 20 millió forintból. Az útfelújítási program jelentős mértékben érintette a 9-es körzetet, 172,6
millió forintból történt útfejlesztés a következő utcákban: a Botyánszki Pálné, a Széna, a Vereckei, a Kézay, a Lorántffy, a
Lipták András utcán, a Déli soron, a Dessewffy, a Nyárfa, a
Harang, a Fő és a Vas utcában, valamint a Mokryn, ahol a
2-3-4-es épületnél levő parkoló burkolata is megújult. A Zöldfa utcai két garázssor közé szintén új burkolat készült, további
több mint 26 millió forintból pedig bekötőút-felújítás történt a lakótelepen, valamint járdafelújítás a Csillag utcában, a Kossuth
utcában, valamint a Dohány utcában a játszótérig.
– Milyen további nagyobb beruházásokat terveznek még
a körzetben?

– Időszerű az Arany János Művelődési Központ felújítása,
ezt 80 millió forintból szeretnénk megvalósítani, a szociális város-rehabilitáció keretében pedig folyamatban van egy közösségi ház létesítése a Czuczor utcában. Persze folyamatos az
igény a további út és járdafelújításokra is.
– A körzet képviselőjeként és alpolgármesterként is gyakran hangoztatta a földutak leburkolásának fontosságát. Itt történt előrelépés?
– Jogos lakossági igény, hogy a külterületen is le legyenek
burkolva az utak, Békéscsabán közel százötven ilyen utca van.
A tervek elkészültek: a már kiviteli tervekkel rendelkező utcák
leburkolása közel 5 milliárd forintba kerülne. Herczeg Tamás
országgyűlési képviselővel most azért lobbizunk, hogy a kormány biztosítson ehhez forrást. A járdák felújításához pedig
további, mintegy 2 milliárd forintot szeretnénk előteremteni,
hiszen eddig csak a képviselői célelőirányzatból és a kommunális keretből tudtunk erre fordítani.
– Alpolgármesterként hogyan értékeli az elmúlt közel öt
évet?
– Ez a ciklus főként a fejlesztésekről szólt. A Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. dr. Sódar Anita cégvezetővel és Svecz Valéria ügyvezetővel kiemelkedő munkát végzett, országos szinten is legeredményesebbek között vagyunk a TOP-fejlesztések
megvalósításában. Örvendetes, hogy a közbeszerzési eljárásban több helyi vállalkozó pályázott, így a kivitelező is gyakran a
helyiek közül került ki. Óvodák energetikai fejlesztése valósult
meg, kerékpárutak épültek, Jaminában megújult az egészségház. TOP-keretből, 740 millió forintból folyamatban van a piac

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Békés megyének erős közösségekre és azokat
kimagaslóan szolgáló intézményekre van szüksége
Gyermekvédelmi és gyámügyi, valamint népegészségügyi
kérdésekben,
illetve élelmiszerlánc-biztonsági ügyekben a kormányhivatal továbbra sem
ismer pardont. Ezen ügyekben semminemű szabálytalanság nem megengedhető
– hangsúlyozta Takács Árpád kormánymegbízott.
Rendhagyó helyszínen és
módon, a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karán a Békés
Megyei Államigazgatási Kollégium idei első ülésével egybekötötten rendezett jegyzői
értekezletet a Békés Megyei
Kormányhivatal.
A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elmondta: tavaly 1 millió
14 ezer hatósági eljárás volt a
kormányhivatalban, 800 ezret
sommás eljárásban bíráltak
el. Ebből mindösszesen 800
került másodfokra, 105 ügyben döntött közigazgatási bíróság, ezen ügyek nyolcvan
százalékában a kormányhivatal javára. Ez is igazolja a
kormányhivatalban folyó magas szintű jogalkalmazási tevékenységet.
Takács Árpád arra is felhívta a figyelmet, hogy április 23-án megjelent a kor-

mányzati igazgatásról szóló
törvény egyik legfontosabb
végrehajtási rendelete, ami
tovább erősíti a kormányhivatalok ellenőrzési szerepét, és
rendelkezik a kiemelt beruházások ellenőrzésével összefüggő kormányhivatali feladatokról is. A kormánymegbízott
a hivatal egyik legfontosabb
stratégiai partnerének nevezte a Gál Ferenc Főiskolát.
Önök a jó állam működésének munkásai. Az állam
attól tekinthető jónak, hogy
az egyének, közösségek és
vállalkozások igényeit a közjó
érdekében és keretei között,
a legmegfelelőbben szolgálja – köszöntötte a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium és a jegyzői kar tagjait a
felsőoktatási intézmény képzési kínálatát is ismertetve dr.
Kozma Gábor.
A Gál Ferenc Főiskola
rektora nyomatékosította: Bé-

kés megyének szüksége van
arra, hogy erős közösségei
és azokat kimagaslóan szolgáló intézményei legyenek.
Békés megyének szüksége
van szellemi műhelyeinek
megerősödésére, szüksége
van erős, a helyi érdekeket
szolgáló felsőoktatásra – tette hozzá.
A rendezvényen az is kiderült, hogy a jegyzői karnak
tartott legutóbbi értekezlet
óta több településen új jegyzőt neveztek ki. Dr. Nagy Éva
a Bucsa-Kertészsziget Közös Önkormányzati Hivatalt,
Pap-Szabó Katalin a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, dr. Nagy Sándor
a Geszti Közös Önkormányzati Hivatalt, Szabó Ágnes
a Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatalt, míg dr.
Osváth Tamás a Tótkomlós
Város Önkormányzata Hivatalát vezeti.

felújítása is, ami itt azonban nem zárul le, hisz a Modern Városok Program keretében, mintegy 5 milliárd forintból egy minden
igényt kielégítő, a turistákat is vonzó térségi piac kialakítását
tervezzük parkolóházzal. Látványos a CsabaPark többütemű
fejlesztése is, ahol szintén sokat léptünk előre az elmúlt időszakban. A játszótérrel, fitneszparkkal és a különböző attrakciókkal együtt ez a csabaiaknak pihenőparkként szolgál, vonzó
célpont lehet a turistáknak, de rendezvények lebonyolítására
is kiválóan alkalmas. Végre épül az M44-es gyorsforgalmi út
is, amiért olyan régóta lobbizunk már. Alpolgármesterként arra
törekedtem, hogy a város fejlődését szolgáló lényegi célkitűzéseket keresztülvigyem, vagy segítsek megvalósítani. Úgy gondolom, látványos a fejlődés, de ez nem azt jelenti, hogy hátra
lehetne dőlni, hiszen rengeteg feladat van még.
– Tervezi a folytatást? Indul az őszi önkormányzati választáson?
– A körzetemben szeretnék indulni, szeretném az elkezdett munkákat befejezni. Az ott élők tudják, hogy bármikor fordulhatnak hozzám, az olyan hagyományos rendezvényeken,
mint például a Mokry-majális, rendszeresen el is mondják az
igényeiket, kéréseket. Tudom, mennyire meg kell dolgozni mindenért, nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és amit lehet,
igyekszem megtenni azért – akár a kormány felé továbbítva
az igényeket és kéréseket –, hogy jó legyen a körzetben, jó
legyen Békéscsabán élni.
Mikóczy Erika

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Új áteresz épül az M44 mentén
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése múlt év
decemberi rendkívüli ülésén
beadványt fogadott el a D-1
főcsatorna meghosszabbításáról és a Dögös-kákafoki főcsatornába való bekötéséről,
valamint az M44 mentén egy
új áteresz megépítéséről. A
tervezett fejlesztéssel több
mint nyolcezer hektár öntözhetősége valósulhat meg.
A kormány által elfogadott
öntözésfejlesztési stratégia
egyik legfontosabb eleme az
öntözőrendszer déli ágának
fejlesztése, amely a D-1 öntöző főcsatorna meghosszabbítását és bekötését jelenti a
Dögös-kákafoki főcsatornába. Az így ellátható új terület
mintegy 8300 hektár, hatásterülete meghaladja a 22 500
hektárt. A D-1 öntözőcsatorna
meghosszabbítása keresztezi az épülő M44 gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba
közötti szakaszát. Miután az
öntözőcsatorna még nem
rendelkezik részletes tervekkel és engedélyekkel, így az
út tervezése során ezt a jövőbeni fejlesztést nem tudták
figyelembe venni, a keresztezést biztosító műtárgyat sem
tervezhették be. Ugyanakkor
a műtárgy létrehozásának elmaradása késleltetheti, akár
meg is hiúsíthatja az öntözőcsatorna megépítését.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelkedő fontosságúnak tekinti az
öntözéses gazdálkodás lehetőségének kiterjesztését. Felkérte a gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba
közötti
szakaszának megépítésében
közreműködő és az öntözésfejlesztésben érdekelt szerveket, hogy vizsgálják meg a
műtárgynak az út kivitelezése
során történő megépíthetőségét. A közgyűlés erről a döntéséről határozatot fogadott
el, melyet megküldött a NIF
Zrt.-nek és a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóságnak is –
tájékoztatott Zalai Mihály, a
megyei közgyűlés elnöke.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is tárgyalt minderről Budapesten
Pántya Józseffel, a Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztő (NIF)
Zrt. útfejlesztési igazgatójával. Kiemelte: azzal, hogy
a Békéscsaba és Kondoros
közötti szakaszon megépül
nagyjából 300 millió forintból

egy műtárgy, meg lehet hos�szabbítani egy meglévő öntözőcsatornát.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
levelében tájékoztatta Zalai Mihályt, hogy a tárcaközi
egyeztetés értelmében, az
M44 megvalósítása során
szükséges az öntözőcsatorna
feletti műtárgy megépítése. A
„Békéscsaba megközelítése
M44 Kondoros–Békéscsaba”
közötti szakasz megvalósítása tárgyú elrendelő levelet
emiatt módosították, és azt a
NIF Zrt.-nek elküldték.
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkára írásban jelezte,
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkára a NIF Zrt. részére
elrendelte az öntözőcsatornát
keresztező műtárgy tervezését, a szükséges engedélyek
megszerzését és a megépítés végrehajtását.
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TÁJÉKOZTATÁS VONALAS
LÉTESÍTMÉNYEK KIVITELEZÉSÉRŐL

Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja
Projekt azonosítószáma: 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 munkákra
várhatóan a 2019. május 7-étől május 9-éig
tartó időszakban kerül sor.
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 elkészültek. A Berényi úti
járda munkáit követően, várhatóan a 2019.
május 10-étől május 15-éig tartó időszakban kerül sor az aszfaltozási munkákra.
A Szeberényi téri szakasz átépítése miatt
az evangélikus gimnázium előtti autóbuszmegálló 2019. április 23-ától előreláthatólag
2019. július 1-jéig lezárásra került. A téren az
autóbusz-megálló kivitelezési munkái zajlanak. A helyettesítő ideiglenes autóbusz-megállóhely a szomszédos Baross utca 1–3. sz.
alatti ingatlan előtt került 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 a szegélyek elkészültek. A kivitelezési és időjárási

feltételek teljesülése esetén 2019. május
16-ától a kerékpárforgalmi létesítmény
Szabolcs utcai szakaszán aszfaltozási
munkák kezdődhetnek. Az Illésházi utcán
a Kazinczy–Trefort utca közötti szakaszon
folyamatban van az építkezés. A Trefort–Szabó Dezső utca közötti szakaszon a bontási
munkálatok megkezdődtek. 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
közlekedjenek, fokozott körültekintéssel és
türelemmel.
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Munkaegészségügy
A hatékonyság az egészségtől is függ
A Békés Megyei Munkahelyek Biztonságáért
munkacsoport a munkáltatók, a munkavállalók
és képviselőik figyelmét
hívja fel a biztonságos
munkahelyek
kialakításának a jelentőségére.
A munkavédelem egyik
része a munkaegészségügy, amelyről dr. Mucsi
Gyulával, a Békés Megyei Kormányhivatal népegészségügyi osztályvezetőjével beszélgettünk.
Dr. Mucsi Gyula kiemelte,
hogy a munkahelyeken a
munkavállalóknak nemcsak
a testi épségükre, a balesetek, sérülések elkerülésére
kell vigyázniuk, hanem az
egészségükre is.
– A munkaegészségüg�gyel foglalkozó szakemberek korábban azt mondták,
hogy az emberek egészségi
állapota elsősorban az ország teljesítőképességétől
függ. Ez a vélekedés az elmúlt években megváltozott.
Ma már azt mondjuk, hogy
az ország teljesítménye, a
termelékenység, a GDP az
emberek egészségétől is
függ, meghatározó azoknak
az egészsége, akik előállítják a nemzeti összterméket
– mondta dr. Mucsi Gyula.
A szakember beszélt arról, hogy a munkavédelem
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Korszerűsítik a Lencsési Közösségi Házat
Felújítják és szigetelik a Lencsési Közösségi Házat. Az
épület energiahatékonyságát célzó beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a József Attila-lakótelep központjában
lévő intézmény a következő évtizedekben is korszerű
körülmények között láthassa el közösségi feladatait.

Dr. Mucsi Gyula
része a munkabiztonság
és a munka-egészségügyi
tevékenység.
A
munkaegészségügy tovább bontható a munkahigiéné és a
foglalkozás-egészségügy
területére. A munkahigiéné
a munkahelyen lévő egészségkockázatok
felmérése,
értékelése. A mindennapi
életben elsősorban a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatókkal találkozunk a munkaegészségügy
kapcsán.
Ennek keretében működik
a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás, valamint tevékenykednek a foglalkozásegészségügyi központok és
a foglalkozás-egészségügyi
szakellátó helyek. Ez utóbbi
tanácsot ad a foglalkozásegészségügyi szolgáltatások
szervezéséhez is.

– A Féja Géza tér 1. szám alatt található közösségi ház
energetikai korszerűsítése a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatásával jön létre. A munkálatokra
55 millió forint áll rendelkezésre – mondta el a Békéscsabai
Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője. Dr. Sódar Anita
hozzátette: 2018 év végén adták át a területet a kivitelezőnek és 2019 év végéig kell elvégeznie a feladatleírásban
szereplő munkákat.
Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház intézményvezetője elmondta: az intézményben korszerű fűtési rendszert alakítanak ki, emellett napelemek is kerülnek a ház
tetőszerkezetére a Lencsési úti oldalon. A homlokzat hőszigetelését, illetőleg a nyílászárók cseréjét már elvégezték.
Ezeken felül az előírásoknak megfelelő akadálymentes illemhelyet alakítanak ki a raktárhelyiség egy részéből.
– A lakótelep megújulásának alapvető része a Lencsési
Közösségi Ház energetikai korszerűsítése. A közösség életében betöltött szerepe miatt is fontos, hogy az épület minél

modernebb, komfortosabb, jobb környezetben tudja fogadni
a látogatóit. Büszkék vagyunk arra a tevékenységre, amelyet az intézmény folytat ebben a lakókörzetben – fogalmazott dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi Részönkormányzat vezetője.
A beruházás a TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00004 azonosítószámú, a Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti és
a Békéscsaba, Féja Géza tér 1. (Lencsési Közösségi Ház)
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt
keretében valósul meg.

Dr. Ferenczi Attila és Takács Péter

Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
a Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület, udvar
megnevezésű ingatlant.
Helyrajzi szám: 13834
Területe: 2067 m2
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 900 000 Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint
(bruttó 8 763 000 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2019. május 30. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/
Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala StratégiaiFejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870.

IFJÚS ÁG I PÁ LYÁ Z ATI EREDMÉN Y EK
Elbírálták a 2019. évi ifjúsági pályázatokat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottsága döntött a 2019. évi ifjúsági pályázatok elbírálásáról.
A beérkezett pályázatokat a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal – mint érdekképviseleti informális
szervezet – előzetesen véleményezte.
A felhívásra a beadási határidőig 49 db pályázatot nyújtottak be. A pályázók Békéscsabán működő
általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok és kollégiumi diákönkormányzatok, Békéscsaba
Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal
foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek voltak.
Nem részesült támogatásban: tanulmányi kirándulás és iskolai szakkör; nyereségorientált rendezvény;
a 2017-ben és 2018-ban nyert támogatással el nem számolt pályázó; szakmailag nem megalapozott,
illetve a hiányos pályázatok.
A támogatás kizárólag táborok esetében használható fel élelmiszer- és italvásárlás, étel-,
italfogyasztás és vendéglátás kifizetésére.
A pályázati eredményekre vonatkozóan részletes információ a www.bekescsaba.hu honlap
Pályázatok menüpontjában, az Ifjúsági pályázatok oldalról tölthető le.
A 2019. évi ifjúsági pályázatok címen beérkezett alapítványi pályázók részére a KIOS Bizottság
által javasolt támogatások a 2019. május 16-ai közgyűlésen kerülnek jóváhagyásra.

„T B ” S A R O K
Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, a nyugdíjtörvényben meghatározottak
szerint, méltányosságból
kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.
Kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg a
nyugellátásban
részesülő,
öregségi
nyugdíjkorhatárt
elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő,
illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról
gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, ha nyugellátásának és rendszeres
pénzellátásának
együttes
havi összege nem haladja
meg a 85 000 forintot.
A nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett
személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes
képviselője kérelme alapján
kerülhet sor. A kérelemben
meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek
megalapozhatják a kérelem
teljesíthetőségét. Előnyben
kell részesíteni például nők
esetében a 30 évnél, férfiak
esetében a 35 évnél több
szolgálati idővel rendelkező

személyt, a 70 éven felüli
személyt, vagy azt a kérelmezőt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban
nem részesült.
Az emelés összege nem
haladhatja meg az öregségi
teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt
százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál, azaz 2850 forintnál.
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a
nyugellátás megállapítását,
továbbá a korábbi kivételes
nyugellátás-emelést követő
3 éven belül.

A kérelem benyújtásához
a nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt szerezhető
be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról: http://nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu.
A kérelmek elektronikus úton
is előterjeszthetőek.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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BÉ K É S C S A B A A F I ATA L É S Z T FO T Ó S O K S Z E MÉ V E L
Siiri Kask, Jan Vutt és Tiit Tamme egy hónapig volt Békéscsabán és a megyében

Fotó: Tiit Tamme
Fotó: Tiit Tamme

Fotó: Tiit Tamme

Fotó: Siiri Kask

Fotó: Kliment Pál

Fotó: Siiri Kask

Fotó: Siiri Kask

Az Erasmus+ programnak köszönhetően egy hónapot töltött
Békéscsabán három frissen végzett észt fotós, Siiri Kask, Jan
Vutt és Tiit Tamme. Itt-tartózkodásuk során bejárták a környéket, és a Békéscsabai Médiacentrum munkatársaival is számos
rendezvényre ellátogattak, hogy újabb tapasztalatokat gyűjtsenek. Az észt fiatalokat a képeiken keresztül mutatjuk be.

Fotó: Tiit Tamme

Fotó: Tiit Tamme
Fotó: Jan Vutt

Siiri Kask Saaremmaról érkezett, ami Észtország legnagyobb szigete. A Tallin Egyetem szépművészeti karán végzett, és fotózást tanult
a Tallin Polytechnic Iskolában. Most szabadúszó fotós és grafikus,
főleg könyvborítókat tervez, de például ajándékkártyákat is készít.
Fotósként részben termékfotókat és tematikus fotókat – karácsony,
húsvét, évszakok stb. – készít, de eseményfotózással és családi
fotózással is foglalkozik. Békéscsabán azt kapta lencsevégre, ami
éppen megragadta, mint például a művészi ligeti játszótér vagy az
üresen álló malom épülete. Szintén szívesen fotózta a természet
szépségeit vagy a vicces állatokat Békéscsaba közelében.
Jan Vutt Tallinból érkezett, természet-, rendezvény- és utcai fotós. A szívéhez a legközelebb a természet áll, szívesen fedezi fel
ennek szépségeit, apró csodáit. 2019-ben fotográfia szakterületen
végzett a Tallinn Polytechnic iskolában. Az elmúlt pár évben részt
vett észtországi természetfotó-versenyeken, többször díjazták, szerepelt csoportos kiállításokon és volt saját fotókiállítása is. Minden
helyzetben igyekszik meglátni a szépet, és azt egy-egy képben
megragadva, szívesen mutatja meg másoknak is. A fotózás hozzásegítette, hogy több mindent meglásson a világból és jobban megértse az embereket is. Új helyeket, embereket ismert meg, és olyan
kalandos helyzeteket élhetett át ezáltal, amelyek örömmel töltötték
el. Mint mondja, bízik benne, hogy a képein keresztül mások is több
csodát megismernek a világból, és ez szebbé teszi az életüket.
Tiit Tamme szintén Észtország fővárosából, Tallinnból jött Békéscsabára elmélyülni a fotózás rejtelmeiben. 2013-ban kezdte jobban érdekelni a fotózás, amikor egyszer kölcsönkérte a barátja Zenit analóg fényképezőgépét. Később ez irányban is tanult tovább, a
közelmúltban végzett fotográfusként, jelenleg sajtófotósként dolgozik az Õhtuleht újságnál. Nincs abszolút kedvenc fotó műfaja, ezért
is szereti a sajtófotózást, ami mindent magában foglal, megtanítja
gyorsan reagálni. Mint mondja, még az út elején jár ezen a pályán,
és bízik benne, hogy nagyon izgalmas idők állnak előtte. Minden
lehetséges módon keresi a kihívásokat, emellett nagyon szereti a
zenét és szívesen időzik a természetben.

Fotó: Jan Vutt

Fotó: Jan Vutt

Fotó: Jan Vutt

Fotó: Siiri Kask

Fotó: Siiri Kask

Tiit Tamme, Siiri Kask és Jan Vutt

F E L H Í V Á S

F E L H Í V Á S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
által adományozható "Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére

a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.)
rendelete szabályozza.
A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály
fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő,
a gyermekek és fiatalok szabad idejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét
példamutatóan, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve
folyamatosan végző magánszemélynek vagy közösségnek adományozható.
A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés idén tizenegyedik alkalommal, a Csabai Garabonciás Napok keretén
belül kerül átadásra. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba város önkormányzati képviselői; a
kisebbségi önkormányzatok; a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága; ifjúsági, illetve ifjúsággal is
foglalkozó formális (egyesület, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat, klub, szakkör, öntevékeny
csoport stb.) civil szervezetek; tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az intézményben működő
diákönkormányzat egyetértésével.
A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását; az adatvédelmi szabályok betartásának
érdekében a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 2. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt
személy által aláírt adatkezelési nyilatkozatot. Amennyiben nem kerül a nyilatkozat benyújtásra, a javaslat nem
terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai
élet/Ifjúság menüpontjában.
A kitüntetési javaslatokat 2019. május 31-éig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási,
Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). További információ kérhető
Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon a 66/886-761-es melléken vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail-címen.
A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. A javaslatok
értékelését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága végzi.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005.
(VII. 14.) önkormányzati rendelete értelmében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése
kitüntetés átadására a közgyűlés szeptemberi ülésén kerül sor.
Az elismerés kimagasló teljesítményért adományozható magánszemélyeknek vagy közösségeknek
egyaránt, akik Békéscsabán hosszú ideje – legalább 10 éve – rendszeresen kiemelkedő munkát végeztek
az élet bármely területén, vagy egy jelentős cselekedettel (tevékenységgel) a város jó hírnevét öregbítették.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amelyből legfeljebb egy kitüntetett lehet magánszemély.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselői; a nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés bizottságai; a jegyző, az önkormányzati
intézmények vezetői; a városban működő öntevékeny csoportok, alkotó és művészeti közösségek; civil
szervezetek; egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; az adományozás
alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását; csatolni szükséges az
értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Polgármesteri
Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzat és Szervezési Csoportjánál (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról
(Aktualitások menüpont alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok
értékelését egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2019. május 31-áig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és
Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzat és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7. I. emelet 117. iroda). Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a
(66) 886-622-es telefonszámon.
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Szombaton este népzenei műsor, Walpurgis-éji
műsor, fáklyás felvonulás, valamint a „The Moon
and the Nightspirit” együttes műsora, a „Hollóének
Hungarica” együttes zenés
estje és reneszánsz és
moldvai táncház is várta
az érdeklődőket. Vasárnap
a résztvevők bevonulását
követően, az előző naphoz

hasonlóan, hadi bemutatók,
vásári forgatag, zenei programok közül választhattak a
látogatók.
A rendezvényen tudományos,
ismeretterjesztő
előadásokat is meghallgathattak az érdeklődők. A középkori hangulatot egyebek
mellett a kosztümös közreműködők, a középkori sátrak, jurták, zászlók, címeres pajzsok és korhű zene
biztosították.

Nyári
táborok

A 2018/2019-es tanév június 14-én ér véget. A vakáció
nagy öröm a gyerekeknek,
de az általános iskolások
szüleinek egyben komoly
fejtörést is jelent, hogy hol
legyen, mit csináljon a gyermekük két és fél hónapon át.
A Békéscsabai Médiacentrum idén is beszámol a
megyeszékhelyen és vonzáskörzetében
szervezett
lehetőségekről. A behiren a
polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztálya által összegyűjtött
táborok listája mellett bármely más tábort is szívesen feltüntetünk, mégpedig
térítésmentesen. Kérjük a
szervezőket,
amennyiben
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 címre.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Rendőrnap Békéscsabán
Szent György napján, a
magyar rendőrség napján
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság idén is bemutatókkal várta az érdeklődőket a Szent István téren.
A gyerekek körében a legnagyobb sikert a járművek
szirénája aratta, de nagy érdeklődéssel próbálták fel a
készenléti rendőrség védőfelszereléseit és vették kézbe a
fegyvereket is. Nem csupán a
gyerekek érdeklődését keltették fel a különböző eszközök,
hanem a felnőttekét is. Békéscsaba polgármestere például a büntetés-végrehajtási
intézet rabszállító autója mellett próbálta ki, hogy milyen
érzés, ha a rendőrök megbilincselnek valakit.
– Mindannyian tiszteljük
a rendőrök munkáját, tudjuk,
hogy a biztonságunkat nekik
köszönhetjük. Szent György
napján ünnepeljük azokat
a rendőröket, akik lehetővé
teszik, hogy Békéscsaba az
egyik legbiztonságosabb megyeszékhely az országban –
fogalmazott Szarvas Péter.

A rendezvényen a Békéscsabai
Mentőállomás
munkatársai is részt vettek,
akik az újraélesztés alapjait
is megtanították a gyerekeknek. Társszervként a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
munkatársai
egy tűzoltófecskendőt mutattak be és egy füstsátorral is
készültek a gyerekeknek.
A bűnmegelőzési, illetve a
baleset-megelőzési szakemberek amellett, hogy játékos
programokkal, vetélkedőkkel
készültek a gyerekeknek, a
felnőtteket a hétköznapokban hasznos tanácsokkal
látták el.

– Ha megkérdeznek bárkit, hogy mi a legfontosabb az
életében, azt mondja, hogy
legyünk egészségesek és
legyünk biztonságban. Úgy
gondoljuk, hogy a rendőrség
egy olyan fajta értékért – a
biztonságért – dolgozik, ami
mindenkinek fontos – hangsúlyozta Vargáné Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője.
A rendőrség napján a
nagyközönségnek szóló programokon túl a hosszú ideje
kiváló szakmai teljesítményt
nyújtó rendőrök munkáját is
elismerték.
Zámbori Eszter

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Majális a ligetben

Szemléletformálás, játék és futás

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület idén is felidézte
a hagyományos majálisok hangulatát a Széchenyi ligetben műsorral, kézművesekkel, céllövöldével, ugrálóvárral
és körhintával. Emellett környezettudatosságra serkentő
foglalkozásokkal készültek a nagyteremben, kint pedig
kerékpáros szemléletformáló KRESZ-parkot próbálhattak
ki a legkisebbek.

Próbálok jobb lenni, mint tegnap

Veres Andrásné Tünde: Hetente háromszor-négyszer futok
A gerlai Veres Andrásné Tünde feleség, kétgyermekes édesanya, aki
egykor bőrdíszműves volt, ma az
Életfa Idősek Otthonában ápoló. 46
éves, múlt évben kezdett el futni, azóta pedig hetente többször is futócipőt húz, és gyakran vesz részt leginkább jótékonysági futóversenyeken.
Hosszú ideig kimaradt a sport az életéből, de mint mondja, sosincs késő
elkezdeni. Tünde egyike annak a sok
elszánt embernek, aki nap mint nap
a család és az akár többműszakos
munka mellett a sportot is beiktatja
az életébe.
– Mikor és miért kezdett el futni?
– Lisztérzékeny vagyok, de ez nagyon sokára derült ki. Nem jól szívódtak fel a tápanyagok a szervezetemben,
ennek következményeként csontritkulás

Fotó: Jan Vutt

Szintén a ligetből indulva, Magyarország Európai Unióhoz
történt csatlakozásának 15. évfordulója alkalmából, a Europe
Direct Békéscsaba, a Békéscsabai BSI futónagykövetek és a
Maradj Lendületben Sportegyesület szervezésében akár 5, 10
vagy 15 kilométert futhattak is az érdeklődők május elsején.

Tünde leginkább jótékonysági
futóversenyeken vesz részt

alakult ki nálam. Különösebb problémám nincs ezzel, de ahogy telnek az
évek, ez az állapot előrehaladottabb
lehet, ezért is fontos, hogy mindenképpen mozogjak. Múlt év szeptemberében
vágtam bele, és nagyon rákattantam a
futásra. Futóoldalakat tanulmányoztam,
vettem futócipőt, gyűjtöttem a tapasztalatokat, kérdezgettem a többieket.
Azóta ha esik, ha fúj, ha éjszakás vagyok, ha nappalos, hetente háromszornégyszer futok, alkalmanként úgy 5–8
kilométereket.
– Gyakran látni különböző futóversenyeken is. Ez hogyan indult?
– A barátnőm, Szilágyiné Balogh
Andrea szólt, hogy októberben van egy
mezei futóverseny Pósteleken, próbáljuk ki magunkat. Nagyon-nagyon
izgultam, de fantasztikus, felemelő élmény volt! Onnantól több versenyre is
beneveztem, futottam Gyulán a sérült
gyermekekért, ott voltam Szegeden a
jótékonysági diabétesz futáson, a gyermekosztály számára rendezett adventi
futáson, a budapesti Mikulás futáson
(háromezer Mikulás-ruhás emberrel) és
természetesen itthon a szilveszteri futógálán is. Futottam az idei leghidegebb
napon a Yours Trulyn, részt vettem az
Országfutáson, a csabacsűdi becsületbeli futáson, a szegedi Árkád-futáson a
beteg gyerekekért vagy az Európa-napi futáson is. Fantasztikus hangulata
van minden futóversenynek, ha sokan
vagyunk, szinte visz a tömeg. Ha pedig a futásommal, a nevezési díjammal
még nemes ügyet is szolgálhatok, az
hozzátesz az élményhez, hiszen azzal
segíthetek, amit egyébként is nagyon
szeretek.

Veres Andrásné Tünde
– Milyen további céljai vannak a futással?
– Májusban ott leszek például Budapesten a futógálán és a mellrák elleni
sétán. Beneveztem a debreceni Tündér-futásra, amit a beteg gyerekek javára szerveznek, és a kígyósi kastélyfutást, a szarvasi Körös körüli futást is
várom. Mindent figyelembe véve: magamra odafigyelve, az egészségemet
megőrizve és erősítve szeretnék még
sokáig és sokat futni. A mottóm az
egyik kedvenc idézetem: nem versenyzek senkivel, nem akarok jobb lenni,
mint bárki más, egyszerűen megpróbálok jobb lenni, mint az a valaki, aki
tegnap voltam.
Mikóczy Erika

Négynapos táncünnep zajlott Békéscsabán április 27-e és
május 1-je között. A programok szombaton kezdődtek, és
hétfő kivételével szerdáig mindennap nyújtottak valamit a
közönségnek.
Botta Tibor és Gulyás Miklós táncpedagógusok közös, kitartó
munkájának köszönhetően már tizedik alkalommal rendeztek
Nemzetközi Táncfesztivált Békéscsabán. A rendezvényen a
tánc világának széles spektrumát mutatták be a táncosok, a
kultúra, sport és művészet összefonódásával.
A program nyitánya az evangélikus sportcsarnokban megrendezett nemzetek kupája volt. Itt közel 300-an álltak színpadra, hogy a különböző táncokból összeállított koreográfiáikat a zsűrinek és a nagyközönségnek bemutassák. Idén cseh,
szlovák és olasz vendégek is jöttek, és mint azt Botta Tibor
megjegyezte, a külföldi versenyzők mellett Magyarország legkiválóbb sporttáncosai, valamint Békés megye legjobb tánccsoportjai és tánciskolái vettek részt a megmérettetésen.
Szombaton este a Csabagyöngye Kulturális Központban
megtartották a jubileumi táncgálát, ahol Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket, és ahol
kiderült, kik képviselhetik majd Magyarországot az idei világversenyeken.
Vasárnap a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség országos ranglista versenye következik mintegy 250 táncos részvételével. Kedden és szerdán pedig a szervezők emellett
családi majálissal, az Acoustic Planet koncertjével, Civil Kulturális Börzével és a Viharsarki Néptánc Gálával is várták az
érdeklődőket.

Fotó: Jan Vutt

Fotók: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

A tánc világának széles spektrumát vonultatták fel a táncünnepen
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MESÉLŐ MÚZEUM
Rabolatlan szarmata szépség
Legutóbbi régészeti írásunkban már elkalandoztunk
a békéscsabai Borjú-rétre. Az agyagbánya bővítését megelőző feltárás keretében – mint korábban is
írtuk – több korszak izgalmas emlékanyagába nyertünk betekintést. Előző írásunkban a lelőhelyen feltárt
megtelepedések egy különleges elemével, a szarmata szövőházzal ismerkedhettünk meg. Ezúttal maga a
korszak lakosaira, az itt éltek egyikére, talán az említett
szövőházban is gyakran megfordult hölgyre vetünk egy
pillantást. A szarmata megtelepedés mellett ugyanis
szarmata temetkezések is napvilágot láttak az ásatások során. A római kornak is nevezett, Kr. u. 1–5. században, térségünkben – a barbár, tehát nem római világban, azaz a Barbaricumban – élt iráni
(itt nem a mai Irán nevű országra, mint topgráfiai fogalomra, hanem egy régi nyelvi-rokonsági
kötelékre értjük az iráni jelzőt) eredetű szarmata népesség öltözködési szokásait, „divatját”
többnyire temetkezéseikből ismerjük, ám a szarmatákra különösen igaz, hogy ritka kincs az
olyan sír, mely alapján magunk elé idézhetjük a letűnt idő emberét a maga viseletében. Ez
azért is különösen érdekes, mert térségünkben, a Tiszántúlon nem véletlen alakult ki az a
régészeti szóbeszéd, hogy bárhol is nyomd le az ásót, ott bizony szarmatákba fogsz botlani:
a fél évezredes megtelepedésnek hála, igen sok területünkön a szarmata hagyaték. Az ellentmondást a sok szarmata temetkezés és a kevés rekonstruálható viselet között az oldja
fel, hogy a szarmata sírok szinte mind egy szálig raboltak, fosztogató kezek által szétdúlt,
értékeiktől megfosztott temetkezések. A fosztogatás többnyire magát a sírba tételt követte – a
szarmata sírok kirablói gyakran maguk a szarmaták voltak. Már pusztán a rablás méretéből
– vagyis inkább mértéktelenségéből – is következtethetünk arra, milyen gazdag leletanyagtól
fosztották meg az ősök a ma régészét és közelebbi-távolabbi hozzátartozóikat.
Borjú-rét azonban e téren is tartogatott nekünk egy szép meglepetést: az egyik szarmata
női sír ugyanis rabolatlannak bizonyult. Ennek következtében megrajzolhatjuk a hölgy portréját: a mai átlagnál kisebb termetű felnőtt nő legjellegzetesebb – és tipikusan szarmata! –
viseleti elemei az üvegből készült apró és mészkőből készült nagy méretű gyöngyök voltak.
Ezek legnagyobb része a szoknya alsó részét díszítette kivarrásként, míg kisebb részük a
melltájék és a nyak körül volt megtalálható. A nagyobb, hordószerű mészkőgyöngyök nem
csak díszítettek, de feladatot is elláttak: az övként használt textilszalag végeit húzták le és
a comb mellett csüngtek. A textilövet derékban bronzkarika fogta össze. Felül ruháját egy
ruhatűző kapocs, azaz fibula fogta össze, mely alapján a rómaiakéhoz hasonló lepelviseletet feltételezhetünk. Nyakában pedig egy huzal nyakperecet, azaz torquest viselt. A lábához
helyezett orsógomb a nők akkoriban szokásos mindennapi tevékenységére, a szövésre utal,
míg a szintén a lábfejeknél található kisedény a túlvilágra vagy a túlvilági utazásra szánt elemózsiát tartalmazhatta.
Nagy-Laczkó Balázs, régész-muzeológus

Csabai Mérleg

A LENCSÉSI A MI OTTHONUNK 2019

A JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
PÁLYÁZATOT HIRDET
A Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja cím elnyerésére
A verseny célja nyilvánosságot és elismerést adni azon Lencsési lakótelepi polgároknak,
akik közérdekű munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket.
Nevezési határidő: 2019. május 31.
Nevezési kategóriák:
I.
Virágos balkon és ablak
II.
Virágos előkert, ház előtti virágos közterület
III.
Közterületen kialakítandó virágoskertre
Mellékelni kell a kert pontos helyét, az ültetendő virágok listáját.
A borítékon kérjük feltüntetni a nevezési kategóriát. Közintézmények is pályázhatnak.
Nevezési lap: Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában vagy
a www.bekescsaba.hu weboldalon.
Az elbírálás szempontjai: A növénykiültetés kialakítása, növények mennyisége, gondozottsága,
esztétikai hatás. A virágoskert tervezése, megvalósíthatósága, fenntarthatósága.
A pályázat kiértékelését szakmai bizottság végzi. (Tímár Ella, Huszár Endre, Komoróczky
József, Petri György)
Örökös díjat kap az a pályázó, aki három alkalommal első helyezést ért el.
Bírálata 2019. június hónapban várható, előzetes értesítés nélkül, személyes megtekintés
alapján. Kategóriánként három helyezés kerül díjazásra.
Első helyezett:		
Második helyezett:
Harmadik helyezett:
Harmadik kategória:

30 000 Ft-os vásárlási utalvány
25 000 Ft-os vásárlási utalvány
20 000 Ft-os vásárlási utalvány
25 000 Ft-os vásárlási utalvány

Eredményhirdetés: 2019. augusztus 17-én a Lencsési Közösségi Ház Szent István Napi Előzetes
ünnepi rendezvényén. Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Dr. Ferenczi Attila, a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője
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környezetbarát,
cserélhető ballonos
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AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Békés Megyei Könyvtár

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

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő, szombat: 14.00–19.00 • Kedd–péntek: 11.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő, szombat: 14.00–18.00 • Kedd–péntek: 11.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok,
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK
Gyermeknap alkalmából játékokkal, robotokkal, festéssel, játszóházzal,
diafilmvetítéssel várunk kicsiket és nagyokat a Békés Megyei Könyvtárba!
A részletes program megtalálható a konyvtar.bmk.hu címen!
Közösségek Hete: A Közösségek Hetén 2019. május 6. és 11. között a
Hudák Kéziszövő Műhely Hagyomány és design című kiállítása látogatható.
Május 7. és 11. között Békési érték: a hagyományos kosárfonás című
kiállítás tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtárban.
Május 8-án, szerdán 9.30-tól és 10.00 órától Kocsor Imréné kosárfonó
tart bemutató foglalkozást.
2019. május 16-án, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban
könyvbemutatót és előadást tart legújabb könyvéről Bódia Miklósné
kommunikációs tréner és life coach A gyógyító út címmel.
A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort szervez
6–7. osztályos diákoknak 2019. július 15–19. között. Helyszín: Komlóska.
Részvételi díj: 25 000 Ft. További információ és jelentkezés
a gyermekkönyvtárban.
SZÜLETÉSNAPI ÚJSÁG
Ez a különleges kiadvány az ünnepelt születése napján megjelent újság
digitális másolatát tartalmazza, melyből az ünnepelt megtudhatja, hogy
milyen érdekességek, események történtek a jeles napon. Az elkészülő
ünnepi számban lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és
tartalmú anyag, ún. gólyahír megjelenítésére is. További információ:
az emeleti olvasóteremben vagy a konyvtar.bmk.hu címen.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

Ű

Kiszállítás
akár 0 Ft!

(66) 778-888 • (30) 915-9399
www.szivarvanyaqua.hu
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MTI fotó

Felújították a Németh Lajos utca és
Lipták András utca kereszteződésénél
található I. világháborús hősi temetőt.
A sírkertben hat nemzet elesett katonái
nyugszanak.
– Békéscsaba történetének egyik,
ha nem a legmegrázóbb eseménye
volt a 101-es gyalogezred hadba vonulása az I. világháborúban. Ez a temető
olyan történelmi érték, amely múltunk
megőrzésének egyik fontos szimbóluma, a hősök iránti tisztelet méltó kifejezése – fogalmazott Szarvas Péter,
hozzátéve, hogy a hősök emlékének ápolása és a béke megvédése a legfontosabb feladat.
A temetőt a 101-es gyalogezred főhadnagyának tervei alapján építették, és 1918-ban szentelték fel. Ebben a temetőben – országosan is egyedülálló módon – hat nemzet hős katonái
nyugszanak. A 101-esek közül többen aranykeresztet kaptak hősiességükért.
– Mikor Békéscsaba hősi temetőjében a kegyelet koszorúit helyezzük el, gondoljunk a
hazáért önmagukat feláldozó katonákra hálával, emlékezzünk hősi tetteikre. Helytállásuk
szolgáljon példával az utókor számára – emelte ki Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium
humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta: a 101-es gyalogezred részt vett a
szerbiai, galíciai, olaszországi, a körösmezői, majd újra az olasz fronton folytatott harcokban. Az ezrednek az utolsó arcvonalnál kellett visszavonulnia. Mintegy ezerfős állománnyal
vonultak harcba, ám Békéscsabán mindössze 60-an szálltak le a szállító kocsikról.
Az azóta eltelt 100 év nyomot hagyott a temetőn. Az önkormányzat szeretné, hogy méltó
helyen nyugodjanak a hősök, ezért újíttatták fel a sírkertet.

A festőóriás volt a gyermekrajzpályázat témája
A Rőzsehordó nő, az Ásító
inas és más híres Munkácsy-festmények ihlették a 41.
városi gyermekrajzverseny
alkotásait. A munkákból kiállítás nyílt a Munkácsy múzeum Tégla Termében, az
alkotások a Szent István téri
paravánokon is megtekinthetők, sőt, még egy kisfilm is
készült a gyerekek által megálmodott figurákkal.
–
A
korábbi
gyermekrajzverseny témái általában meséhez vagy valamilyen közéleti kérdéskörhöz
kapcsolódtak. A 41. városi
gyermekrajzpályázat témája
kicsit eltér az eddig megszokottól. Munkácsy születésének 175. évfordulóját ünne-

Fotó: Ujházi György

Felújították az I. világháborús katonai temetőt

Minden, ami Munkácsy

Május 26-áig láthatók a gyermekek alkotásai
peljük, ezért lett „Minden, ami
Munkácsy” a 2019. évi pályázat címe – mondta a kiállítás
megnyitóján Szarvas Péter
polgármester.
Ezúttal 446 gyermek ragadott ecsetet vagy ceruzát
és küldte be alkotását. Leg-

Fotó: Kliment Pál

Méltó helyen nyugszanak a hősök

Egy géniusz története
A Szent István téren is bemutatták a virtuális kiállítást
A Munkácsy Mihály Múzeum május 1-jén
este a Szent István téren is bemutatta az
Egy géniusz története – Munkácsy Mihály című virtuális kiállítását.
A produkció végigtekint a festő fordulatokban és érdekes eseményekben
bővelkedő életútján, valamint bemutatja
teljes életművét. Ando György, a múzeum igazgatója elmondta: intézményük
kötelessége, hogy a névadó örökségét
országos és nemzetközi szinten is ápolja. A rendhagyó tárlat vezérfonalát a művész legmonumentálisabb alkotása, a Honfoglalás adja.
Gyarmati Gabriella művészettörténész megjegyezte, hogy a nézők által látható, három részre
osztott felületen középen fut a Munkácsy-történet, két oldalon pedig egy idővonal, amelyben művészettörténeti és kultúrtörténeti érdekességet vonultatnak fel. A bőséges képanyagot a kor hangulatát megidéző zenei aláfestés, tényeket, eseményeket, érdekességeket felvonultató narrációs
szöveg kíséri. A film vetítése nem helyhez kötött, múzeumokban, könyvtárak előadótermeiben,
művelődési központokban vagy akár kulturális fesztiválok csarnokaiban is bemutatható.

A médiacentrummal együttműködésben készült
paravánokon is láthatók a rajzok a Szent István téren

inkább az ismert Munkácsyfestményeket formázták meg
a gyermekek sajátos látásmóddal, sajátos ecsetkezeléssel, kicsit újraértelmezve
az eredeti művet.
Ando György, a Munkácsy
Mihály Múzeum igazgatója
elmondta: a gyermekrajzpályázat a Munkácsy 175
programsorozat egyik fontos
állomása. Az alkotásokat
neves szakmai zsűri értékelte – Túriné Kovács Márta,
Novák Attila, Gyarmati Gabriella –, és ők döntötték el
azt is, hogy kiket díjaznak a
rajzkiállítás megnyitóján. Az
általuk kiválasztott 45 alkotás
a Munkácsy Mihály Múzeum
Tégla Termében május 26áig tekinthető meg.
K. A.

Megelevenedtek a gyerekek rajzai
A gyermekrajzpályázat díjazott alkotásaiból, a Munkácsy Mihály Múzeum
megbízásából Berényi-Nagy Vanda, a
Békéscsabai Médiacentrum Kft. munkatársa készített egy kisfilmet, amelyet
a megnyitón meg is nézhettek a résztvevők. Az animációban a gyerekek által megálmodott figurák keltek életre,
és természetesen az is kiderült, hogy
ki az, aki – Munkácsy nyomdokain haladva – egy-egy alakot, hátteret, színt,
formát „kölcsönzött” a kisfilmhez.
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5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
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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.
ORSZÁGOS ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY
2019. május 16-án, csütörtökön a Meseházban.
A Békéscsabai Román Önkormányzat programja.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. május 22-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi
Klubházban (Békési út 15.). Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
AZ ÖLDÖKLŐ ANGYAL – Luis Bunuel filmje, 1962.
ÚJ KIÁLLÍTÁSAINK
2019. május 13-án, hétfőn 13 órakor nyílik a Munkácsy
Mihály Múzeum anyagából az I. világháborúra emlékező kiállítás
a Meseházban.
2019. május 17-én, pénteken 14 órakor Szabó Ferenc
körösladányi fafaragó kiállítása nyílik a Nemzetiségi
Klubházban. A kiállítást megnyitja: Simándi László, a
Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum muzeológusa.
1%
Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04
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Vizet Mindenkinek

KITEKINTŐ

Rajzpályázat a víz világnapján

Font Sándor: A magyar mezőgazdaság növekedési üteme
a második legjobb az unióban

Az Európai Unió által tervezett agrártámogatás csökkentése az élelmiszerárak növekedését eredményezné – fogalmazott Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke Füzesgyarmaton.

Vizet Mindenkinek címmel írt ki rajzpályázatot az Alföldvíz
Zrt., ahol a legjobb munkák készítői osztály- és csoportkirándulás nyertek. Nagy László vezérigazgató elmondta, hogy a
cég már több mint 10 éve hirdeti meg a víz világnapjához kapcsolódó pályázatát, melyre idén is több száz alkotás érkezett.
Az óvodások között az első Szabó Janka, a második Seres
Brigitta Dóra, a harmadik Szappanos Kincső lett. Az iskolásoknál Palotás Luca lett az első, Martincsek Réka a második,
Hegyesi Viktória pedig a harmadik.

A gazdafórumot dr. Kovács
József országgyűlési képviselő szervezte. Az eseményen a Nemzeti Agárgazdasági Kamara Békés megyei

elnöke arról beszélt, hogy a
délkeleti határvidék nagyon
jó termőfölddel rendelkezik,
ahol a szorgalmas gazdák és
kiváló szakemberek együtt-

működése révén a földművelés mellett az állattenyésztésben is komoly eredményeket
értek el az elmúlt években.
– Az ország sertésállományának 10 százaléka
(mintegy 204 ezer) Békés
megyében van. A szarvasmarha-állomány itt több mint
60 ezres, a juhállomány túllépi a 70 ezret, a baromfiállomány 2,4 millió, a pulykaállomány megközelíti a 600
ezret. Ezek a számok mind
komoly teljesítményre utalnak – emelte ki dr. Kulcsár
László.
Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke arról
beszélt, hogy a magyar
mezőgazdaság az elmúlt
nyolc évben a második legnagyobb növekedési ütemet
érte el Európában.

– Az Európai Unió által
tervezett 15–20 százalékos
agrártámogatási csökkentés
jelentősen visszafogná a fejlődést. Ennek egyik egyenes
következménye, hogy romlik
az élelmiszerminőség, vagy
ha a termelő a minőségből
nem enged, akkor pedig drágábban állítja majd elő. Ezt az
élelmiszert fogyasztják majd
az európai uniós állampolgárok, akiknek még most fogalmuk sincs arról, hogy milyen
következményei lehetnek a
támogatáscsökkenésnek –
hangsúlyozta Font Sándor.
A politikus hozzátette:
ezért is fontos, hogy a magyar emberek olyan képviselőket küldjenek az európai
parlamentbe, akik a magyar
mezőgazdaság támogatásáért harcolnak.
Kovács Andrea
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Fotó: Varga Ottó
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Labdarúgás
Boér Gábor távozik

Az egyetlen magyar aranylabdás

Albert Flórián Emlékkiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban

Albert Flórián (1941–2011) a
Nemzet Sportolója, válogatott labdarúgó volt, és máig
az egyedüli magyar aranylabdás. 1952-től 1974-ig a Ferencváros színeiben játszott,
kiválóan cselezett, és ahogy
mondják, labdáit szinte vonzotta a kapu. Herczeg Tamás
Boér Gábor vezetőedző bejelentette, hogy pályafutását máshol folytatja, így a szezon végén távozik a Békéscsaba 1912
Előre csapatától. A Békéscsaba 1912 Előre közleményében
köszönetét fejezte ki Boér Gábor munkájáért, és mindazért,
amit a békéscsabai labdarúgásért tett, a továbbiakhoz pedig
sok sikert kívánt a szakembernek. A stábtól Makra Zsolt as�szisztens edző és Kovács Tamás erőnléti edző is távozik. A
klub vezetése az új vezetőedző személyét a későbbiekben
nevezi meg. Az egyesület közölte, hogy továbbra is elsősorban a helyi kötődésű-nevelésű fiatal játékosokra számít. Boér
Gábor helyére kizárólag olyan szakembert várnak, aki minden téren szinkronban tud dolgozni az elveikkel.

országgyűlési képviselő az
Albert Flórián Emlékkiállításon elmondta, három évvel
ezelőtt vetődött fel a kérdés:
lehetséges-e, hogy Békéscsabára érkezzen az egyetlen
magyar aranylabda? Hozzátette, hogy az Albert Alapítvány az első perctől kezdve
támogatta ennek az ötletét,
így a kiváló sportember életéről és sportteljesítményéről
szóló kiállítást nálunk mutatták be először, új formájában.
Kiss Tibor alpolgármester szerint minden kiállítás
fontos, amely a város hírnevét öregbíti, és amely
az emberek nagy tömegét
vonzza ide, így nemcsak
méltán ismert gasztronómiai értékeink miatt érkeznek
Békéscsabára a látogatók.

Fotók: Csabagyöngye /Bencsik Ádám

Egyedülálló kiállításnak adott helyet a Csabagyöngye
Kulturális Központ. Az Albert Flórián Emlékkiállítás révén testközelből láthatják a megyeszékhelyre érkezők
az egyetlen olyan aranylabdát, melyet magyar labdarúgó
nyert el.

Bíró Csaba bizottsági elnök
pedig arról beszélt, hogy a
XXI. századi installáció még
több gyermek érdeklődését
felkeltheti a sport iránt. Ezért
is jött az ötlet, hogy a 18 év
alatti gyermekek kísérő tanáraikkal együtt a kiállítás ideje
alatt ingyen tekinthetik meg
az Arany-labdát.
Szente Béla, a Csabagyöngye igazgatója meg-

jegyezte, hogy ő vérbeli lila-fehér szurkoló, de Albert
Flórián teljesítménye a
labda megszerzésekor és
most is nagy büszkeséget
jelent mindenkinek.
A tárlat már csak pár napig látható, május 12-éig
tekinthető meg a Csabagyöngye Panoráma Termében.
Sz. R., M. E.

Két csabai is országos bajnok lett
Negyvenedik alkalommal
rendezte meg a nemzetközi
gyaloglóversenyt
április utolsó szombatján
a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club. A különböző
számokban összesen 70
versenyző indult.

Mennyire ismered a CsabaParkot? Jártál már a CsabaParkban vagy
az „Óriások konyhája” játszótéren? Szánkóztál már a CsabaPark

dombján? Ha igen, rajzold le mit láttál, hogy érezted magad? Ha nem,
bízd magad a képzeletedre.
Helyszín: Békéscsaba, CsabaPark, Gyulai úti parkolózóna
Időpont: 2019. május 23., 14 óra
Korosztály: 3-4. osztályos tanulók
Nyeremények:

Az első helyezett: egy családi ebédmeghívásban részesül a CsabaPark éttermében (max. 5 fő).
A második helyezett: egy értékes rajzeszközöket és a rajzoláshoz kapcsolódó tárgyakat tartalmazó
ajándékcsomagot kap.

A harmadik helyezett: egy Monopoly társasjátékot nyer.
Ezen túl minden pályázó emléklapot kap.
Fontos információk:

A rajzversenyre való jelentkezés időpontja: 2019. május 13.
A rajzok elkészítésére 1 óra áll rendelkezésre.

A nyeremények átadására a szakmai zsűri döntését követő egy
héten

belül

kerül

sor,

CsabaPark Kolbászmúzeum.

amelynek

helyszíne:

Békéscsaba,

A rajzok elkészítéséhez szükséges eszközöket (pl. aszfaltkrétát) a
verseny szervezője biztosítja.
A

versenyre

lehetséges:

való

jelentkezés

az

alábbi

elérhetőségeken

Személyesen: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 5600
Békéscsaba, Szent István tér 10. I. em. 2/A iroda (Megyeri

Sándor, Vass Csaba) Telefon: 06 66 251-463, vagy 06 66
241-783.

E-mail:megyeri@bcsvarosfejlesztes.hu, vass@bcsvarosfejlesztes.hu
A jelentkezés során kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, valamint az iskolája nevét.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club vezetőedzője elmondta: gyaloglásban ez egy különleges
esemény, hiszen a nemzetközi mellett a verseny magyar
bajnokság is, amely olimpiára
és világbajnokságra kvalifikál.
Különböző távokon versenyeztek a gyaloglók. A leglátványosabb a 20 km-es férfi
és a 20 km-es női felnőtt verseny volt. A férfiaknál szoros
küzdelemben egy chilei versenyző, a nőknél Madarász

Viktória nyert. Ezen a távon a
csabai klub sportolója, Kovács
Barbara bronzérmes lett. A
klub másik versenyzője, Zahorán Petra az ifjúsági 10 kmes távon országos bajnokként
ért célba, az újoncok 5 km-es
leány versenyében pedig Kovács Alexandra lett az országos bajnok.
A nemzetközi gyaloglóverseny mellett 25. alkalommal

rendezték meg a futógálát. Ebben 5 x 1000 m-es gyermekváltót, valamint 3 x 1000 méteres családi és céges váltót
hirdettek amatőr kategóriában.
A 10 km-es távon amatőr és
igazolt versenyzők is indulhattak. Itt a nőknél a békéscsabai
Pap Csilla, a férfiaknál pedig
a szintén békéscsabai Szabó
Ádám lett az első.
Kovács Andrea

Ovi-sportpályák három intézményben
A Nemzeti Ovi-Sport Program Közhasznú Alapítvány
támogatásának
köszönhetően a város három
óvodájában, a Manóvár
Óvodában, a Hajnal utcai
óvodában és a Tündérkert Óvoda Szegfű utca
11. szám alatti telephely
óvodájában létesült hálóval körbekerített, biztonságos, 6 x 12 méteres sportpálya.

Hivatalosan is átadták a harmadik csabai ovi-sportpályát
a Tündérkert Óvodában

Szarvas Péter polgármester
a Tündérkert Óvoda pályájának átadóján kiemelte, men�nyire fontosnak tartja a sport,
az egészséges életmód
támogatását. Mint mondta,
külön öröm, hogy a program
keretében az óvodapedagógusok szakmai képzésen is
részt tudnak venni.
– Amikor a hazai röplabda-szövetséget megkerestük, hogy egészítsük ki

az Ovi-Foci és az Ovi-Kézi
programunkat, a vezetőség
az első pillanatban nyitott
volt erre. Azt mondták, hogy
már van egy működő programjuk, ehhez pedig infrastruktúrát és eszközkészletet
kellene biztosítani minden
óvodában, így lenne teljes ez
a kezdeményezés. Így indult
el az együttműködésünk,
és ennek köszönhetően jutottunk Békéscsabára is –

emelte ki dr. Molnár Andrea,
az alapítvány elnöke.
Kormos
Mihály,
a
S w i ete l s k y- B é ké s c s a ba i
Röplabda SE szakmai igazgatója hozzátette: jó az
együttműködés az egyesület
és az óvodák között, megállapodást is kötöttek, hogy
heti egy vagy két alkalommal
foglalkozásokat tartanak a
gyerekeknek.
Zámbori Eszter
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Műhelytitkok a szitanyomásról
Lonovics László mutatta be Warhol kedvelt technikáját
Lonovics László grafikusművész szemléltető előadást tartott a közelmúltban a múzeumban, ahol
bárki megismerkedhetett
a szitanyomó technikával,
amit Andy Warhol is előszeretettel alkalmazott. A
közönség emellett olyan
helyi alkotók munkáit is
láthatta, akik művészi
szinten alkalmazták ezt az
eljárást.
Lonovics László Andy Warhol egyik legismertebb alkotásának, Marilyn Monroe
szitanyomatának másolatát
is elhozta a rendhagyó előadásra. A békéscsabai grafikusművész
szemléletes
programján az érdeklődők
azzal a sokszorosító grafikai
eljárással kerülhettek testközelbe, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek.
Medgyesi Pál, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese hangsúlyozta: a
múzeum számos programmal igyekszik még közelebb
hozni a látogatókhoz a popart kiemelkedő alakját. A

képzőművészet kedvelői ezúttal arra kaphattak választ,
hogy a kiállított nyomatok miként születhettek meg.
A technika szinte eggyé
vált Andy Warhollal, hozzá
kötődik, de számos hazai
alkotó is előszeretettel alkalmazta ezt az eljárást. Többek
között a Budapesti Műhely
művészei is kísérleteztek ezzel a technikával, az ő munkáikat a Mértankapszulák
című kiállításon is megtekinthetik az érdeklődők – hangzott el az előadáson.
Lonovics László elmondta: a szitanyomás a ’70-es
évektől kezdve lett népszerűbb. A festő szerint ez a

grafikai technika mindig is a
folyamatos sűrítés és egyszerűsítés lehetőségét biztosította az alkotónak, éppen
ezért nehéz megújulni benne.
– Ez akkor egy nagyon
új sokszorosító eljárás volt,
a magyar kortárs művészet
grafikusai és festői széles
körben használták. Andy
Warhol kiállított képei közül
is nagyon sok a szitanyomat
– tette hozzá a csabai grafikus.
Andy Warhol műveit május 26-áig tekinthetik meg az
érdeklődők a Munkácsy Mihály Múzeumban.
Vágvölgyi Nóra

S Z É P K O R Ú A K

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!

Krajcsó Istvánné (90)

Baukó Tamás (90)

Csarnai Sándor (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
Magyar klasszikusok az új évadban
Bérletek megújítása és vásárlása online is
Gazdag repertoárral, magyar klasszikus és mai külföldi szerzők műveivel várja közönségét a következő
évadban is a Békéscsabai
Jókai Színház. Május 24éig a régi bérleteket lehet
megújítani, május 27-étől
válthatók újak a szervezőirodában vagy online.
A felnőttbérlet négy prózai
és két zenés darabot kínál
a közönségnek. Heltai Jenő
tündéri vígjátéka, A tündérlaki lányok a Sík Ferenc
Kamaraszínházban, Molnár
Ferenctől a népszerű Liliom
(külvárosi legenda) a nagyszínpadon, Wass Albert A
tizenhárom almafa című regényéből készült székely komédiája a kamarában kerül
színre. Gyárfás Miklós zenés
komédiája, a Tanulmány a
nőkről (a hatvanas évek slágereivel) és Krúdy Gyula A
vörös postakocsi című költői,
szerelmi színjátéka, valamint
A Megfeszített, Koltay Gergely–Szűts István és a Kormorán rockoperája a nagyszínpadon látható.
Az ifjúsági bérletben a Liliom, A vörös postakocsi, A
megfeszített és az Egri csillagok, Várkonyi Mátyás és
Béres Attila történelmi musicalje szerepel.

A kis- és nagydiákok az
Egri csillagokat, a Holló Jankót és a Rigócsőr királyfit láthatják az új évadban. A mesebérlet a Holló Jankón és a
Rigócsőr királyfin kívül Udo
Herbster a Sárkány a szekrényben című történetét Gulyás Levente zenéjével kínálja. Díszbemutatót a színház
négy darabból tart (Liliom,
Tanulmány a nőkről, A vörös
postakocsi, A Megfeszített).
A stúdiószínházi sorozatban öt előadást láthat a
publikum; Murray Schisgal
Szerelem, ó! című vígjátékát,
a Madárkát William Wharton
híres regénye nyomán, Gregg
Opelka C’est la vie – Ilyen az
élet című zenés parféját, A
szív hídjait, amely Robert
James Waller Madison megye hídjai című regénye alapján készült, igazi romantikus

szerelmi történet, valamint
Csikós Attila Két összeillő
ember című zenés játékát
Domján Edit és Szécsi Pál
szerelméről.
Szabadbérlet
továbbra
is váltható négy, illetve hat
nagyszínpadi, stúdió- és
minden repertoáron szereplő előadásra. Az elmúlt évek
produkcióiból kilenc továbbra
is látható, ezek a következők: Elnémult harangok, Alul
semmi, Az igazmondó juhász
és az aranyszőrű bárány,
Sonkamenüett, Hajnalban,
délben, este, Detektívjátszma, Vénusz nercben, Pszicho, Az utolsó hősszerelmes.
Az első száz bérletmegújító közül kisorsolt szerencsések a Csabai Nyár színházi előadásaira nyerhetnek
jegyet.
Niedzielsky Katalin

BÉKÉSCSABA ANNO
Százhuszonöt éve készült el a kaszárnya
Csaba egy évtizeden át
nem támogatta a kaszárnyaépítést, de telket adni
hajlandó volt. Még nem
volt építtető, amikor 1883ban próbafúrást végeztek
a majdani helyén. 1888-ban
aztán, a laktanya-építési
pályázaton, Jiraszek Lajos
aradi tervező munkáját fogadták el.
A vármegye katonai elszállásolási alap döntése az volt,
hogy 25 évig évente 8000
forintot fizetnének, ha Csaba
községe vállalná a kaszárnya
felépítését. A javaslatot elfogadták, és biztosították az
állomáshoz közeli, 25 770 m2es telket erre a célra. A terület
egy méter magasságú feltöltése után, két év alatt vállalta
Csaba vezetősége, hogy felépíti az 1883-ban alakult császári és királyi gyalogezred
csabai laktanyáját.
Az építési pályázatra többen adtak be árajánlatot Arad,
Hódmezővásárhely, Szeged
városokból és csabai vállalkozók közül. A győztesek
csabaiak voltak, Wágner József és társai: Molnár János,
Hrabovszky János, Michnay
Sándor építési vállalkozók.
Velük kötöttek szerződést
179 222 Ft 52 kr erejéig. A
minisztérium az építési engedélyt megadta, kikötésük
az volt, hogy a kaszárnya víz-

ellátására fúrt artézi kút vizét
kell bevezetni oda. A kútfúrást
többek előtt Zsigmondy Béla
budapesti mérnök nyerte el
13 500 Ft árajánlattal. Ez lett
az „angyalos-kút”, amely a
laktanya előtti téren – a kép
bal szélén látszik.
A csabai kaszárnyát határidőre, 1894-re felépítették, az
épületben legénységi épület,
emeletes tiszti lakrész, konyha, kantin, istálló, színépület
és fürdő volt, melybe az artézi
vizet az új kútból vezették.
A csabai új kaszárnyát
május 5-én, vasárnap szentelték fel, mely alkalommal
Csaba község elöljárósága
fényes lakomát rendezett.
Az eseményen részt vettek
Tallián Béla főispán, dr. Fábry Sándor alispánhelyettes,
Haviár Lajos kir. mérnök,
Sztraka György főszolgabíró, Macsák L. György bíró, a
101. gyalogezred tisztikara,

a községi elöljáróság és az
építő bizottság. Az ebéd alatt
köszöntőt mondtak: Tallián
Béla a királyra, Korossy László főjegyző az ezred tisztikarára, Scheritzer őrnagy és
dr. Fábry Sándor a tisztikarra
és a legénységre. A község
az ünnepély után a kaszárnya legénységét is megvendégelte. A 101-es császári
és királyi gyalogezred a nagy
háborúban hősiesen küzdött
a harctereken. A 20 ezret
meghaladó csabai ezred hősi
halottainak száma 5500 fő
volt. Az ezred a háború befejeztével, 1918-ban feloszlott.
Pár év múltával ismét katonák
költöztek az épületbe. Hos�szú időn át a laktanya a Nagy
Sándor nevet viselte, ezzel
zárult a katonai szolgálata.
Évszázados falai átépültek,
és gimnáziumi tanulók költöztek az épületbe.
Gécs Béla

