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Huszonötmilliárdos fejlesztés a Linamar Hungary Zrt.-nél

Ipartörténeti jelentőségű beruházás 

Egy évig ünnepeltünk – Lezárult a Munkácsy 175 programsorozat

A békéscsabai fejlesztés 
során zöldmezős telephe-
lyet építettek a cég európai 
elektromobilitási központja-
ként. Saját fejlesztésű elekt-
romos hajtásláncokat gyárta-
nak majd itt, míg Orosházán 
mezőgazdasági és építőipari 
emelőgépek készülnek. A 
beruházásokkal 250 új mun-
kahelyet teremtettek.

Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára az át-
adón emlékeztetett arra, hogy 
a cég világszerte közel har-
mincezer embert foglalkoz-
tat, közülük kétezer-ötszázat 
Magyarországon. Hozzátette: 
a magyar kormány kiemelt 
figyelmet fordít Békés me-

gye fellendítésére. Példaként 
említette az M44-es gyors-
forgalmi út első szakaszának 
átadását, és kiemelte azt is, 
hogy a teljes M44-es elké-
szültével tovább növekedhet 
a befektetői érdeklődés a me-
gyeszékhely iránt.

Havasi Csaba, a Linamar 
Hungary Zrt. vezérigazgatója 
leszögezte: kiemelt céljuk a 
több lábon állás, ezért nyitot-
tak az építőipar irányába és 
koncentrálnak a termékport-
fólió bővítésére is. Fontos 
lépésnek nevezte a békés-
csabai új, tízezer négyzetmé-
teres gyáregységet, csarnok- 
és gépberuházást. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Átadták a Linamar Hungary Zrt. harmadik magyarorszá-
gi telephelyének, egyben elektromobilitási központjá-
nak, a Linamar Technology Hungarynak a gyáregységét 
Békéscsabán. A február 11-én tartott ünnepségen jelké-
pesen átadták az orosházi telephely emelőgépgyártásra 
fókuszáló OROS gyáregységének új üzemcsarnokát is. 
A beruházásokat 25 milliárd forintból valósították meg.

Múlt évben volt Munkácsy 
Mihály születésének 175. 
évfordulója, Békéscsabán 
egy éven keresztül tartott 
a Munkácsy 175 program-
sorozat, amelynek záró 
alkalmát a festőóriás szü-
letésnapjára, február hu-
szadikára időzítették. 

Az ünnepség a múzeum előtt 
álló Munkácsy-szobor megko-
szorúzásával kezdődött. A szo-
bornál Ando György, a múzeum 
igazgatója olvasta fel Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselő 
ünnepi gondolatait, ő ugyanis a 
parlamenti elfoglaltságai miatt 
nem tudott jelen lenni a prog-
ram zárónapján.

– A békéscsabai múzeum 
a magyar művészettörténet 
legismertebb festőjének nevét 
viseli, akit számon tartanak Eu-
rópában és Amerikában is. 176 
éve született, és napjainkban is 
nagyon népszerű. A tizenkilen-
cedik században elért sikereit 

eddig nem tudta túlszárnyalni 
egyetlen magyar képzőművész 
sem – tolmácsolta Herczeg Ta-
más szavait Ando György.

A koszorúzást követően a 
múzeum falain belül folytatódott 
a rendezvény, ahol először az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által támogatott Mun-
kácsy 175 programsorozatot 
mutatták be képekben. Fekete 
Péter kultúráért felelős állam-
titkár felsorolta az elmúlt egy 
év összes rendezvényét, szám 
szerint tizenhármat, amelyeket 
a program részeként tartottak a 
múzeumban.

– Olyan ez a felsorolás, 
mint egy nagy, közösségi 
szabadvers. És az önök közös-
sége írta ezt az "éves-verset". 
Ebbe a közösségbe nemcsak 
azokat a kiváló szakembereket 
sorolom, akik megtervezték ezt 
az évet, nemcsak azokat, akik 
levezényelték a rendezvénye-
ket, hanem azokat is, akik részt 
vettek a programokon – fogal-

mazott Fekete Péter, aki hozzá-
tette, hogy a Munkácsy-negyed 
pedig a festőművész kultuszá-
nak méltó közösségi tere, a 
város, a megye és az ország 
büszkesége lesz.

Szarvas Péter polgármes-
ter ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy a város kulturá-
lis intézményei sokat tesznek 
a festőművész örökségének 
ápolásáért. 

– Munkácsy Mihály a leg-
jelesebb békéscsabaiak közé 
és a legjelesebb magyar és 
európai művészek közé tar-
tozik. Műtárgyai nemcsak 
Békéscsabán, hanem a vi-

lág számos pontján, így New 
Yorkban, Moszkvában és 
Párizsban is fellelhetők – je-
gyezte meg Szarvas Péter.



A karrierváltás témájában 
rendezett beszélgetős es-
tet az Egyensúly AE Egye-
sület a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. Az esemé-
nyen Czank Dóra színta-
nácsadó, Lenkefi Mónika, 
az Ízisz Jóga Stúdió meg-
alapítója és Szurovecz Kit-
ti beszélt arról, ők hogyan 
váltottak. 

Czank Dóra elmondta, hogy 
jogász végzettsége van, de 
jött egy lehetőség és váltott. 
Édesanyja is mindig biztatta, 
hogy ha minden összeját-
szik, és minden arra kész-
teti, akkor váltani kell. Négy 
éve ismerkedett meg a szín- 
tanácsadással, ami nemcsak 
arról szól, hogy megtalálják 
azokat a színeket, amelyek 
egy-egy embernek jól állnak, 
hanem egyfajta lelki masz-
százst is jelentenek, ő pedig 
imád emberekkel foglalkozni.   

Lenkefi Mónika arról be-
szélt, hogy húsz éve életé-
nek szerves része a jóga. Az 
elmúlt húsz évét egyéb tekin-
tetben folyamatos váltásban, 
váltásban élte, újrakezdések-
kel, különböző országokban.

– A csodák a komfort-
zónán kívül történnek. Úgy 
alakult az életem, hogy újra 
és újra váltanom kellett, de 
egyetlen lépést sem hagy-
hattam volna ki ahhoz, hogy 
az legyek, aki most vagyok – 
fogalmazott.  

Szurovecz Kitti írónő mos-
tanában elsősorban lélekta-
ni regényeket ír, és ezeken 
keresztül is próbál segíteni 
abban, hogyan lehet bátran, 
önbizalommal élni. 

– Nagyon élvezem a re-
gényekben az emberi lélek 
boncolgatását. Úgy érzem, 
ma sokan számos lelki sé-
rüléssel élnek és küzdenek, 
és fontos, hogy megtalálják 
azokat az azonosulási felüle-
teket, ami által jobban lehet-
nek – jegyezte meg az írónő.

A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület elnöke, Opauszki 
Zoltán együttműködési 
megállapodást írt alá a Bé-
késcsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör elnökével, 
Mácsai Sándorral, valamint 
a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
elnökével, Ugrai Gáborral 
Békéscsaba turizmusának 
fellendítése érdekében.

Opauszki Zoltán elmondta: a 
Békéscsabai Hagyományőr-
ző Körrel azért kezdeményez-
ték a megállapodást, mert a 
Mácsai Sándor által vezetett 
civil szervezet aktív a város 
értékeinek a bemutatásában. 

– Azt gondoljuk, a város 
turizmusát nem lehet úgy 
építeni és erősíteni, hogy ne 
működnénk együtt azokkal a 
szervezetekkel, akik a város 
értékeit megmutatják. Csak 
velük együtt tudunk sikerre 
jutni. A turizmus akkor tud fej-
lődni, ha a lakók magukénak 

érzik a várost, és ők jól érzik 
magukat itt. Ez a kisugárzás 
erősíti, hogy Békéscsaba egy 
jól élhető, kellemes város – 
fogalmazott. 

Mácsai Sándor kiemelte: 
Békéscsabán sokan ápolják 
és tisztelik a hagyományo-
kat. Az egyesület elsőként a 
Molnár-házat mentette meg 
városi forrás segítségével, 
majd megszervezték a két és 
fél órás Harruckern történelmi 
sétát, amelynek részeként a 
Meseházat, a Szlovák Tájhá-

zat és végül az evangélikus 
nagytemplomot is megnézhe-
tik az érdeklődők. 

Ugrai Gábor hangsúlyoz-
ta, hogy a városvédők célja 
a megyeszékhely minél szé-
lesebb körű megismertetése, 
népszerűsítése. 

– Nagyon fontos, hogy az 
itt élő fiatalok tudjanak arról, 
az őseik mennyi mindent tet-
tek Békéscsabáért. Előde-
ink olyan épületeket hagytak 
ránk, mint a Jókai színház, 
a Fiume Hotel vagy a város-
háza, ami nem csak az adott 
kornak, hanem a jövőnek is 
készült – részletezte az elnök.

A megállapodás részeként 
szeretnék digitális formában 
is megjeleníteni a Békéscsa-
bai Városvédő és Városszé-
pítő Egyesület elmúlt 35 évét, 
így annak könyveihez és kö-
teteihez bárki hozzáférhetne 
az interneten keresztül.

Sz. V., H. D. 

Méltányosságból csecse-
mőgondozási díj, gyer-
mekgondozási díj és táp-
pénz akkor állapítható meg 
a biztosított részére, ha a 
kérelmező az ahhoz szük-
séges biztosítási idővel 
nem rendelkezik.  

A csecsemőgondozási díjra 
(csed), illetve a gyermek-
gondozási díjra (gyed) való 
jogosultsághoz 365 nap 
biztosítási idő megszerzése 
szükséges, így méltányos-
ság gyakorlására ennél rö-
videbb biztosítási idő esetén 
nyílik lehetőség. Az ellátás 
alapja a csed vonatkozásá-
ban nem haladhatja meg a 
jogosultság kezdő napján ér-
vényes minimálbér kétszere-
sét, azaz idén a 322 000 fo-
rintot, a gyed esetében pedig 
a minimálbért.

Táppénz megállapításá-
ra méltányosságból akkor 
kerülhet sor, ha a biztosított 
beteg a keresőképtelenségét 
megelőző időszakban rövid 
biztosítási idővel rendelke-
zik, és keresőképtelenségé-
nek időtartama meghaladja 
a táppénzre való jogosultság 
időtartamát.

A méltányosság beteg 
gyermek ápolására tekintet-

tel is gyakorolható, így pél-
dául, ha a biztosított szülő a 
gyermek életkorához (1–12 
éves életkor) kötött, jogsza-
bályban meghatározott gyer-
mekápolási táppénzre való 
jogosultságát kimerítette, de 
gyermekének betegsége, 
ápolása miatt a szülő tovább-
ra is  keresőképtelen. Ameny-
nyiben a szülő 12 éves vagy 
annál idősebb, de 18 évesnél 
fiatalabb beteg gyermekét 
otthon ápolja, vagy ha a gyer-
meket kórházban kezelik, és 
a szülő a gyermeke mellett 
tartózkodik a kórházban, a 
táppénz méltányosságból 
szintén megállapítható.

A méltányosságból meg-
állapított táppénz összege 

nem lehet magasabb a táp-
pénz általános szabályok 
szerinti mértékénél, illet-
ve nem haladhatja meg a 
táppénz napi maximalizált 
összegét, idén a 10 733 fo-
rintot.

A biztosított a méltányos-
sági kérelmet a foglalkoz-
tatójához nyújthatja be. A 
foglalkoztatónak a kérelmet 
a kézhezvételtől számított 
5 napon belül kell továbbíta-
nia a kormányhivatalhoz.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

  Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 
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Báloztak és jótékonykodtak a vállalkozók

Ki részesülhet méltányosságból pénzbeli 
egészségbiztosítási ellátásban?

A Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara negyedik bálját tartották feb- 
ruár 15-én Békéscsabán, a Phaedra 
Rendezvényközpontban. A bál első 
alkalommal jótékonysági célokat is szol-
gált, 850 ezer forintot ajánlott fel hét tá-
mogató. Az összeget szakmai képzés-
ben lévő tehetséges, hátrányos helyzetű 
tanulók megsegítésére fordítják.

A megyei vállalkozói szféra közösségi 
eseménye immár hagyományosnak mond-
ható, mindig száz fölötti létszámmal gyűl-
nek össze a gazdasági élet szereplői és a 
kamarai munkához kapcsolódó partnetek 
képviselői, hogy kötetlen formában is talál-
kozhassanak egymással.

Dr. Orosz Tivadar elnök köszöntőjé-
ben az iparkamara 25 éves évfordulójá-
ra is felhívta a figyelmet. Kiemelte, hogy 
a kamara közösségteremtő és megőrző 
szerepét erősíti a bál. Méltatta annak fon-
tosságát, hogy a gazdasági élet szereplői 
ilyen alkalmakkor is támogatják a szak-
képzés ügyét.

A bál háziasszonya Mészárosné Szabó 
Anna szakképzési osztályvezető volt, aki a 
támogatói hátteret is megmozgatta, ezzel 
a szakképzésre irányítva a figyelmet.

Az arany fokozatú támogatók 200 000 
forintot ajánlottak fel: UNICON Ruházati 

és Szolgáltató Zrt., UNICON-Modell Kft., 
104 Rádió 1 Békéscsaba.

Az ezüst fokozatú támogató 100 000 fo-
rintot adományozott: KAZÉP-Kazánjavitó 
és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság.

A bronz fokozatú támogatók 50 000 fo-
rinttal járultak hozzá: Vandlik János egyéni 
vállalkozó, Kertész Autó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa-
ság, Hotel Gyula Korlátolt Felelősségű 
Társaság.

Dr. Orosz Tivadar elnök, BMKIK és 
Hatos Zoltán vezérigazgató, UNICON 
Ruházati és Szolgáltató Zrt.
További galéria:
www.facebook.com/bmkik.bekescsaba

Közösen mutatják meg a város értékeitHárom nő, három életút

A turizmus fellendítése a célVáltás, változtatás



Megújult a Fövenyes utca 
1. szám alatti, családsegí-
tőnek és idősek klubjának 
otthont adó épület. A beru-
házás részeként a kivitelező 
közel 800 négyzetméteren 
végzett hőszigetelést és 
több mint nyolcvan ablakot 
cserélt ki.

A projektátadó rendezvényen 
Szarvas Péter polgármester 
méltatta az épületben működő 
szervezeteket. Kiemelte, hogy 
a Békéscsabai Egyesített Kis-
térségi Szociális Központ idő-
sek klubja és az önkormányzat 
fenntartásában működő csa-
ládsegítő intézmény is reme-
kül végzi a munkáját. Beszélt 
arról is, hogy korábban már 
a mezőmegyeri, a gerlai és a 
Mokry utcai idősek klubjának 
a felújítása is megtörtént.

A projekt befejezési határ-
ideje május vége lett volna, 

ám a békéscsabai kivitelező 
korábban befejezte a munkát. 
Ez azért is kiemelendő, mert a 
komplett átalakítás a két szer-
vezet napi működése közben 
történt – erről már dr. Ferenc-
zi Attila, a városrész önkor-
mányzati képviselője beszélt. 
Mint mondta, mostantól a 
klub és a családsegítő is mél-
tóbb körülmények között, egy 
akadálymentesített, korsze-
rűsített épületben működhet 
tovább. Hozzátette: az épület 
felújítása több mint 64 millió 
forintból valósult meg, ehhez 
a békéscsabai önkormányzat 
3 millió forint önerővel járult 
hozzá. A kivitelező 83 nyílás-
zárót cserélt ki az épületen, 
megközelítőleg 800 négyzet-
méteren homlokzati hőszige-
telést hajtott végre, valamint 
napelemes rendszert épített 
ki és korszerűsítette a fűtési 
rendszert. 

Bátori Zsuzsanna az egye-
sített szociális intézmény ve-
zetője kiemelte, hogy az idő-
sek klubjának épületrészében 
napi szinten mintegy 40–50 
ember fordul meg, egy részük 
mozgássérült. Az itt-tartózko-
dásukat nagyban megkönnyíti 
az akadálymentesítés.

Ahogy Varga Éva, a Bé-
késcsabai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ igaz-
gatója fogalmazott: most jó 
körülnézni, olyan, mintha egy 
új épületbe költöztek volna, 

ráadásul még az energia-
költségeik is csökkennek. 
Egyébként a családsegítő 
által használt részben talál-
ható az országosan elismert 
adománygyűjtő pont is.

A beruházás " A Békés-
csaba, Fövenyes utca 1. és a 
Békéscsaba, Andrássy út 38. 
szám alatti önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése" című, TOP-6.5.1-
16-BC1-2017-00010 azono-
sítószámú projekt keretében 
valósult meg.

Több ütemben újul meg 
idén a CsabaPark. Pénte-
ken Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő mutatta 
be a parkot átszelő futófo-
lyosót, amely korszerű bo-
rításával a mozogni vágyók 
kényelmét szolgálja.

– Divat futni, divat mozogni, 
ez a futófolyosó pedig egy 
kiválóan alkalmas terep lesz 
arra, hogy a csabaiak mo-
zoghassanak és kikapcso-
lódhassanak. A biztonságos 
futáshoz a teljes hosszban 
kialakított közvilágítás já-
rul majd hozzá – mondta el 
Herczeg Tamás. Az ország-
gyűlési képviselő hozzátet-
te, hogy a város ugyan ren-
delkezik más, gumiborítású 
pályákkal, de a parkerdőt 
átszelő folyosó lesz az eddigi 
leghosszabb futóknak szánt 
szakasz.

A helyszínen Kozma Já-
nos, a Békéscsaba Vagyon-
kezelő Zrt. vezérigazgatója a 
futófolyosó és a készülő fej-
lesztések technikai paramé-
tereiről beszélt.

– A közel négy kilomé-
teres szakasz először egy 
laza betonalapot, majd 
rekortánborítást kapott. A 
ruganyos felület, szemben a 
betonnal vagy az aszfalttal, 
kíméli a futók lábát – emelte 
ki a vezérigazgató. Hozzá-
tette: március végén nem-
csak a futófolyosót adják át, 
hanem egy játszóteret, két 
fitneszpályát, a park domb-
jához kapcsolódó négy 
csúszdát, valamint a Körte 
sort a Degré utcával össze-
kötő utat is.

Kozma János beszámolt 
arról is, hogy a beruházások 

következő szakaszában foly-
tatódik a domb fejlesztése. A 
2020 májusában induló ütem 
során a korábbi szánkódom-
bon egy kilátó is megépül, 
ahonnan a legbátrabbak 
kötélpályán ereszkedhetnek 
le a bormúzeum melletti tó 
túloldalára. A tervek között 
szerepel egy canopy-pálya, 
vagyis a fák lombkoronái 
között húzódó gyalogos ös-
vény kivitelezése, valamint a 
park korábban elkészült ré-
szei, így a játszótér, valamint 
a húsüzem épülete is bővül 
a kornak megfelelően.

D. Nagy Bence

Fémipari képzőközpontot 
alakítanak ki Békéscsa-
bán csaknem 2,2 milliárd 
forintos beruházással 
– jelentette be Pölöskei 
Gáborné szakképzésért 
és felnőttképzésért fele-
lős helyettes államtitkár 
február 19-én, amikor a 
Kétegyházi úton letették 
a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum (BSZC) új 
képzési központjának 
alapkövét. 

Pölöskei Gáborné kiemelte, 
hogy a szakképzés megújí-
tása a szabályozás szintjén 
megtörtént. A képzés tartal-
mában, módszertanában és 
támogatási rendszerében is 
átalakul, ennek megfelelően 
komplex fejlesztésekre van 
szükség. Ismertette, hogy a 
szeptemberben induló há-
roméves szakképző-iskolai 
és az ötesztendős techni-

kusképzés az ágazati kom-
petenciák oktatásával indul, 
melyet specializáció követ. 
A tanműhelyekben elsajátí-
tott ismeretek olyan további 
tudást biztosítanak a diá-
koknak, amellyel megállják 
a helyüket. Hozzátette azt 
is, hogy a diákoknak plusz-
segítséget jelent a szakkép-
zési ösztöndíjrendszer. 

– Az épületben hét új, 
európai szinten is egyedül-
álló tantermet alakítanak ki, 
ahol a fémipart és a hozzá 
kapcsolódó robotikát, auto-
matizálást tanulhatják meg 
a diákok – jegyezte meg 
Mucsi Balázs, a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum 
főigazgatója. Beszélt arról 
is, hogy az európai szintű 
beruházásnak köszönhető-
en olyan gépeken tanulnak 
a diákok, amelyek Magyar-
országon egyedülállónak 
számítanak. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő hangsú-
lyozta, hogy a központ az 
állam, az önkormányzat, az 
oktatási intézmények és a 
helyi vállalkozások példa-
értékű együttműködéseként 
jöhet létre. A fejlesztés töb-
bek között újabb befektetők, 
nagyvállalatok érdeklődését 
is felkeltheti. 

Szarvas Péter polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy 
tavaly, szintén kétmilliárd forin-
tos beruházással nyomdaipari 
képzési központ kialakítása 
indult el a városban, hamaro-
san pedig a felsőoktatásban 
is jelentős fejlesztés kezdődik.

Az M44-es gyorsforgalmi 
út megépítésével erősödik a 
beruházók érdeklődése Bé-
késcsaba iránt, elsősorban 
a nyomda- és gépiparban, 
valamint a felületkezelés te-
rületén – jegyezte meg a vá-
rosvezető.
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F E J L E S Z T É S E K

Futópálya a CsabaParkban Fémipari képzőközpont épül

Fövenyes utcai intézmények új köntösbenLinamar-fejlesztés
Martin Barratt, a kanadai 
magyar nagykövetség ke-

reskedelmi főtanácsosa megjegyezte, hogy az országaink 
közötti kereskedelem tavaly több mint egymilliárd kanadai 
dollárt tett ki. Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation ügy-
vezető igazgatója pedig elmondta, hogy cégük 61 gyárral, 
8 fejlesztési központtal és 25 kereskedelmi irodával rendel-
kezik 17 országban. 

Szarvas Péter polgármester a város ipartörténete legna-
gyobb értékű beruházásának nevezte a Linamar fejlesztését. 
Beszélt arról is, hogy például a Modern Városok Program 
részeként további olyan beruházások jönnek létre, amelyek 
segítik a térség fejlődését is. Hozzátette, hogy a piaci igé-
nyekhez alkalmazkodó képzés egyebek mellett a Linamar 
munkaerő-utánpótlásában is segítséget jelenthet.

Herczeg Tamás: 
Békéscsaba magasabb szintre lépett

A beruházással kapcsolatosan Herczeg Tamás, Békéscsaba 
országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a város az átgondolt 
stratégiai építkezés és a kormányzattal ápolt kiváló kapcsolat 
eredményeként ma már nagyon komoly beruházási célponttá 
vált. A Linamar több mint 25 évvel ezelőtti letelepedésével a 
gazdaságfejlesztés területén új korszak kezdődött, és a cég 
sikertörténete igazolja, hogy Békéscsaba képes kiszolgálni a 
legmagasabb technológiai és tudásigényű vállalatokat. 

A hatékony előkészítő munkának köszönhetően a cég eu-
rópai elektromobilitási központjának megvalósulását a ma-
gyar kormány – a Nemzeti Befektetési Ügynökség, vagyis a 
HIPA közreműködésével – egyedi kormánydöntés keretében 
támogatásban részesítette. Mindemellett kijelenthetjük, hogy 
a beruházást nagymértékben támogatta a kormány gazda-
ságpolitikája, mely a befektetéseket vonzó infrastruktúrafej-
lesztéseket, elsősorban a közlekedési lehetőségek javítását 
támogatja. Bizonyítja ezt az M44-es gyorsforgalmi út megvaló-
sulása is – tette hozzá Herczeg Tamás.

Papp Ádám

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL



4 Hirdetmények Csabai Mérleg

KÖZLEMÉNY A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

NYÍLT NAPOK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁIBAN – 2020.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
értesíti az érintett szülőket, hogy a 2020/2021-es neve-
lési évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilván-
tartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, 
továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntar-
tásában működő óvodába is azonos helyszínen és idő-
pontban történik.

A jelentkezés ideje és helye:

2020. március 30. (hétfő) 8.00–18.00 óra,
2020. március 31. (kedd) 8.00–18.00 óra,
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖLYÖKSZIGET TERME (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.). 

Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általá-
nos Iskola, Óvoda és Kollégium óvodájában a fenti idő-
pontokban az óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ha-
tályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség 
azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. 
előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint 
Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. au-
gusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betölté-
se után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 
2020/2021. nevelési év során (2020. szeptember 1-jétől 2021. 
augusztus 31-éig) megkezdhesse. 

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 
igazoló hatósági igazolványokat (személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány), továbbá a szülő (törvényes képviselő) sze-
mélyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez 
legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körze-
tében található) választása esetén a munkáltatói igazo-
lást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése ese-
tén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának 
a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező 
felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötele-
ző felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad fé-
rőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az 
óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az 
óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felve-
hető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot 
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos döntése el-
len a közléstől számított 15 napon belül a szülő Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda ve-
zetőjének átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást 
megindító kérelmet nyújthat be. 

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az 
óvodavezetővel egyeztetett időpontban tudják beíratni gyer-
meküket az adott óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is telje-
síthető. 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötele-
zett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a 
szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2020. 
május 27-éig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az érte-
sítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már 
óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az 
óvodavezetőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kel-
lő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, 
vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabály-
sértést követ el. 

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrá-
lása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása tör-
ténik. 

Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2020/2021. NEVE-
LÉSI ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet 
kitölteni, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. 
Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő 
okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két na-
pon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

A regisztrációt követően az összesített létszám ismere-
tében a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes 
óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követő-
en (szülő értesítése) 2020. május 11-én, 12-én, az adott 
óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratko-
zással létesül. Egy intézményen belül, a székhely-telep-
hely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az ér-
dekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb 
lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre le-
hetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, 
hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az 
óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai 
nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában sze-
mélyesen vagy telefonon lehet érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, 

értelmi fogyatékosság (enyhe, középsúlyos) és halmozott 
fogyatékosság kivételével kijelölhetők: 

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey 
u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda* (Békéscsaba, Szeg-
fű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsa-
ba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor 
u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 
56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, 
Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótele-
pi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és 
Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszichés 
fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára – kijelölhető.

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó
Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az 

óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismerte-
tő Békéscsaba város honlapján a www.bekescsaba.hu 
oldalon, valamint az óvodákban megtalálható. 

Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező 
felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a köte-
lező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás 
első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szere-
pel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény 
alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilván-
tartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem 
életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó 
által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába je-
lentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben 
lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez véte-
létől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes 
védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló 
nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a 
fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a 
szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvo-
davezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást csa-
ládlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a 
látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyer-
mek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal 
sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, 
hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvé-
telt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai 
felvétel megtagadható.

INTÉZMÉNY

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
(Wlassich sétány 4/1.)

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
(Kölcsey utca 15.)

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
(Ligeti sor 16.)

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
(Szigligeti utca 3.)

Szigligeti Utcai Óvoda és Kazinczy-lakótelepi Ó.
(Tábor utca 4.)

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Ó.
(Penza-ltp. 19.)

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Ó.
(Dr. Becsey Oszkár utca 25.)

Lencsési Óvoda – "Manóvárovi"
Lencsési Óvoda – "Napsugárovi"

Lencsési Óvoda – "Zöldovi"
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK

(Lenkey utca 12.)
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK

(Hajnal utca 12.)
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK

(Jázmin utca 3/1.)
Békéscsabai Tündérkert Óvoda (Szegfű utca 11.)

Békéscsabai Tündérkert Óvoda (Fő utca 8.)
Mackó-Kuckó Óvoda (Orosházi út 56.)
Mackó-kuckó Óvoda (Orosházi út 2.)

2020. március 24–25. (kedd–szerda) 9.00–11.30

9.00–17.00
(9.00 órától óvodavezetői tájékoztató)

9.00–17.00
(9.00 órától óvodavezetői tájékoztató)

16.00 órától

16.00 órától

8.00–20.00
8.00–20.00
8.00–20.00
10.00–11.30

10.00–11.30

10.00–11.30

9.00–11.00
9.00–11.00
9.00–11.30
9.00–11.30

Az intézmény folyamatosan megtekinthető, előre egyeztetett időpontban.

Az intézmény folyamatosan megtekinthető, előre egyeztetett időpontban.

2020. március 25. (szerda)

2020. március 19. (csütörtök)

2020. március 24. (kedd)
 

2020. március 25. (szerda)
 

2020. március 12. (csütörtök) Óvodák éjszakája
2020. március 10. (kedd) Óvodák éjszakája

2020. március 11. (szerda) Óvodák éjszakája
2020. március 26. (csütörtök)

2020. március 25. (szerda)

2020. március 24. (kedd)

2020. március 2. (hétfő)
2020. március 17. (kedd)

2020. március 18. (szerda)
2020. március 25. (szerda)

DÁTUM IDŐPONTZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK ÁTVÉTELE 
BÉKÉSCSABÁN

Tisztelt békéscsabai lakosok!
A DAREH Önkormányzati Társulás döntése értelmében a békéscsa-
bai lakosok 7500 db 240 literes, ingyenes zöldhulladékgyűjtő, valamint 
2000 db 300 literes ingyenes komposztálóedényt kaphatnak a zsák-
ban beérkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében.
Az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe: 
akinek nincs zöldhulladékgyűjtő edénye, aki a közszolgáltatá-
si nyilvántartásban szerepel békéscsabai felhasználási hellyel, 
akinek nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralé-
ka (utolsó negyedéves számla bemutatása, vagy annak befizetését 
igazoló szelvény). 
Az edény arra a fogyasztási helyre igényelhető, amire a közszolgál-
tatási szerződés kiterjed, az edény elszállítása az átvevő feladata. 
Társasházak esetében a képviseletre jogosult személy járhat el. (Az 
adott időpontban csak az igények felmérésére, szerződés megköté-
sére van lehetőség, az edények átvétele későbbi időpontban történik.) 
Átvétel helye: CsabaPark, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2.
Átvétel ideje: 2020. március 9. (hétfő) – 2020. március 14. (szom-
bat), naponta 10.00–18.00 óra között.
A fenti időpontban, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya 
felmutatását követően, meghatalmazott esetén írásbeli meghatalma-
zás birtokában lehet átvenni az edényeket. Az átadáskor használati 
megállapodást kötünk. Az edények darabszáma korlátozott, átvéte-
lük érkezési sorrendben a készlet erejéig lehetséges. 
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Nyolcadszor rendezett tár-
sadalombiztosítási fóru-
mot a Békés Megyei Kor-
mányhivatal. A rendezvény 
elsősorban – az aktuális 
jogszabályváltozások ér-
telmezésével és azok egy-
séges alkalmazásának is-
mertetésével – a hatósági 
munkát is ellátó társada-
lombiztosítási kifizetőhe-
lyek ügyintézőinek munká-
ját hivatott segíteni.

Békés megyében jelenleg 
több mint 230 társadalombiz-
tosítási kifizetőhely működik. 
(A társadalombiztosítási tör-
vény rendelkezik arról, hogy 
a tartósan 100 fő feletti dol-
gozói állománnyal rendelkező 
foglalkoztatók társadalom-
biztosítási kifizetőhelyet kell, 
hogy létrehozzanak, hiszen 
ezen munkáltatók esetében 
kötelező a pénzbeli társada-
lombiztosítási szolgáltatások 
helyben elbírálása és kifizeté-
se – a szerk.)

A kormányhivatal kiszol-
gálja a foglalkoztatókat: segít 
a munkaerőhiány kezelésé-
ben és a hatósági ügyek inté-
zésében egyaránt – hangsú-
lyozta Pántya Imre. A Békés 
Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztályának 
vezetője hozzátette: a haté-
kony, ügyfélközpontú köz-
igazgatás megvalósításának 

elengedhetetlen eleme az is, 
hogy a társadalombiztosítási 
szervek meghosszabbított 
karjaként működő kifizetőhe-
lyek naprakész jogszabályi 
és szakmai információk birto-
kában végezzék munkájukat 
– tette hozzá.

Az egészségbiztosítási 
pénzellátások aktualitásai-
ról, illetve az év közben ha-
tályba lépő tb és kapcsolódó 
jogszabályváltozásokról a 
Magyar Államkincstár Egész-
ségbiztosítási Főosztályá-
nak vezetője tartott előadást. 
Dr. Bogdán Zsuzsanna el-
mondta: 19,5 százalékról 17-
re csökkent a szociális hozzá-
járulás mértéke, és januártól 
az örökbefogadói díj beveze-
tésével új egészségbiztosí-
tási pénzbeli ellátást vezetett 
be a kormány. Július 1-jétől 
pedig hatályba lép a tavaly el-
fogadott új tb-törvény, amely 

átláthatóbb, rendezettebb a 
korábbi jogszabálynál – tette 
hozzá a főosztályvezető.

A foglalkoztatási támoga-
tások rendszeréről dr. Juhász 
Marianna tartott előadást. 
A Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály ve-
zetője kifejtette: a kormányhi-
vatal kiemelt figyelmet fordít 
a stabil gazdasági környezet 
egyik alappillérére, a fog-
lalkoztatás elősegítésére. 
Dr. Juhász Marianna szólt 
a foglalkoztatási támoga-
tásokról, az átmeneti likvi-
ditási problémákkal küzdő 
vállalkozások támogatási le-
hetőségeiről, a munkavállalók 
képzési költségeinek támoga-
tásáról, a létszámbővítés ér-
dekében nyújtható hozzájáru-
lásról, illetve a munkavállalók 
foglalkoztatásához kapcsoló-
dó utazási költség visszatérí-
téséről is.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése feb-
ruári ülését Kétegyházán 
tartotta. A kihelyezett me-
gyegyűlés a helyszínt biz-
tosító település Idősek nap-
pali ellátó intézményében 
lezajlott beruházás meg-
tekintésével kezdődött. 
Mindezek után Kétegyháza 
nagyközség fejlesztéseiről 
hallhattak tájékoztatót a 
képviselők. Dr. Rákócziné 
Tripon Emese polgármes-
ter elmondta, hogy több 
pályázat is segíti a telepü-
lés fejlődését, ami érinti 
például a kerékpárutat, a 
bölcsődét, a csapadékvíz-
elvezetést, több intézmény 
energetikai felújítását, va-
lamint szót ejtett a Magyar 
Falu Program által támoga-
tott pályázataikról is.

A megyében működő felső-
oktatási intézmények a me-

gye felsőoktatásáról állítot-
tak össze tájékoztatót. Bíró 
Gyula, a Gál Ferenc Főiskola 
képzésfejlesztési igazgató-
ja, dr. Malatyinszki Szilárd, 
a Kodolányi János Egyetem 
Orosházi Oktatási Központ-
jának igazgatója, dr. Futó 
Zoltán, a Szent István Egye-
tem Agrár- és Gazdaságtu-
dományi Karának dékánja és 
dr. habil. Bíró István, a Szege-
di Tudományegyetem Mérnö-
ki Karának dékánja bemutat-
ta saját intézménye képzési 
kínálatát, az aktuálisan induló 
szakokat, szót ejtett a hallga-
tói létszámokról és a jövőbeni 
tervekről. A képviselők ag-
gódva hallgatták a szarvasi 
Tessedik campust érintő vál-
tozásokat: február elejétől 
öntözési és vízgazdálkodá-
si intézetként működik, és a 
szerkezetátalakítás jegyé-
ben a vezetés úgy döntött, 
nem hirdetnek képzéseket 

Szarvason. Zalai Mihály me-
gyei elnök elmondta, fontos-
nak tartják a mezőgazdasági 
képzés megtartását, mindent 
megtesznek azért, hogy a 
campusnak legyen jövője, és 
a képzések újrainduljanak. 
Ennek érdekében egyezte-
téseket, tárgyalásokat foly-
tattak a campus vezetőivel, 
Szarvas város polgármeste-
rével, a térség országgyűlési 
képviselőjével, minisztériumi 
vezetőkkel.

A megyei értéktár munká-
járól is tájékozódott a testü-
let, megtudtuk, hogy a me-
gye 75 települése közül már 
53 megalakította a helyi ér-
téktár bizottságot, legutóbb 
Telekgerendás döntött úgy, 
összegyűjti és lajstromba 
veszi a helyi értékeket. Szó 
volt a legutóbb a megyei ér-
téktárba bekerült 15 értékről, 
valamint a múlt évi Megye-
napról is.
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"A környezetkultúra útjait még keressük""Rendezettebb környezetet szeretnénk teremteni"
Szente Béla élete több mint 
négy évtizede a kultúrához 
kötődik. 1977-től a Békés 
Megyei Művelődési Köz-
pontban dolgozott, 1982-től 
pedig – egy rövidebb idő-
szakot kivéve – az ifjúsági 
házban. Ennek átalakításá-
val, bővítésével jött létre a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, ahol ma is igaz-
gatóként tevékenykedik. 
2006 és 2010 között már 
volt egyéni önkormányzati 
képviselő, most a Fidesz-
KDNP színeiben ismét az 1. 
számú választókerület kép-
viselője lett.

– Mi ösztönözte arra, hogy is-
mét megmérettesse magát?   

– Akikkel képviselőként 
munkakapcsolatban voltam, 
azok közül többen is megál-
lítottak az utcán, hogy miért 
nem indulok. Ez volt az első 
impulzus. Emellett akikkel egy 
csapatban vagyok, ők is pre-
desztináltak erre.  

– Melyek a legfontosabb te-
endők a választókerületében? 

– A mi körzetünkbe tartozik 
Gerla, a Nagyrét tanyavilága, 
a Kórház utca és környéke, 
valamint a Berényi–Békési út 
háromszöge. Gerlán 1800 em-
ber él. Vannak lemaradások, 
de példaértékű az összetartás, 
jóravaló, tenni akaró emberek 
lakják, akikkel jó együttdolgoz-

ni. Ha zöld utat kap a Modern 
Városok Program részeként 
tervezett nagy útfelújítási prog-
ram, az igen látványos fejlő-
dést hozhat itt is. A tanyavilág 
az elmúlt 10 évben sokat fejlő-
dött, de még bőven van teen-
dő. Amikor országos szinten a 
tanyás térségek fejlesztéséről 
van szó, pont azok a váro-
sok maradnak ki, amelyek a 
legnagyobb tanyás térséggel 
rendelkeznek, mint például Bé-
késcsaba. Nálunk mintegy 200 
kilométer földutat kellene fo-
lyamatosan karbantartani, ami 
rengeteg. Néhány szakaszon 
az ivóvízellátással is gond van, 
illetve problémát jelent, hogy 
sok az elhanyagolt zártkert. 
A korábbi tanyaprogrammal 
jó úton jártunk, sok minden 
megvalósult belőle. Most a 
Fidesz-frakció elkészített egy 
új tanyaprogram-tervezetet, 
amit hamarosan benyújtunk. 
A Kórház utca környéke fejlő-
dő terület, új házak épülnek, 
arra terjeszkedik a város, no 

és idetartozik a Munkácsy-ne-
gyed egy része is. A Berényi–
Békési út háromszöge pedig 
egy csendes, nyugodt, a saját 
életét megtaláló rész, termé-
szetesen itt is vannak gondok, 
amelyeket lakossági fórumon 
gyűjtünk össze. 

– A kulturális, köznevelési 
és érdekegyeztetési bizottság 
elnökeként hogyan látja, me-
lyek a legfőbb feladatok? 

– Békéscsabának minél 
előbb létre kellene hoznia egy 
Perlrott Csaba Vilmos múzeu-
mot. Jelenleg ő a XX. századi 
magyar képzőművészet egyik 
legnagyobb alakja, nem be-
csüljük meg kellőképpen, pe-
dig ő békéscsabai, a Csaba 
nevet ezért is vette fel. Szeret-
nénk, ha a Munkácsy-negyed 
úgy indulna el, hogy annak a 
helyi kulturális és a turisztikai 
jelentősége is meglegyen. 
Ebbe nagyon sok munkát kell 
fektetni. A következő évtize-
dekben meghatározó lehet 
a kultúra egy új területe, a 
környezetkultúra, amelynek 
még keressük az útjait. A fo-
gadókészség megvan, Békés-
csabán nyitottak az emberek, 
csak meg kell találni a módját, 
hogyan lehet az új dolgokat 
közelebb vinni hozzájuk. Nagy 
körültekintést igényel, de 
szükséges ez a szemléletfor-
máló munka is.

Mikóczy Erika

Gregor László tősgyöke-
res békéscsabai, a Hajrá 
Békéscsaba színeiben, a 
7-es számú választókerü-
letben választották képvi-
selővé, abban a körzetben, 
ahol felnőtt, és amelynek 
fejlődését mindig is szá-
mon tartotta. A Vízműnél, 
majd a kereskedelemben 
dolgozott, ma már nyug-
díjas, de a munkát nem 
hagyta abba, aktivitása 
a régi. Fiatalabb korában 
18 éven át kézilabdázott, 
most a sportbizottság 
elnökhelyetteseként és 
szurkolóként követi nyo-
mon a sportolókat.

–  Mi motiválta arra, hogy sze-
repet vállaljon a közéletben? 

– Szarvas Péter polgár-
mester úr kért fel arra, hogy 
induljak. Átgondoltam az 
ezzel járó felelősséget, a 
családom is támogatott, és 
mivel belvárosi lakosként jól 
ismerem a körzetet, az itt 
élők problémáit, belevágtam. 
A kampányban szinte minde-
nütt megfordultam, beszél-
gettem a lakókkal, akik közül 
sokan a személyes isme-
rőseim. Biztattak, szívesen 
megosztották velem a prob-
lémáikat, és úgy éreztem, 
hogy tudnék segíteni.

– Milyen tervekkel indult a 
választókerületben? 

– A legfontosabbnak azt 
tartom, hogy olyan döntések 
szülessenek, amelyek ered-
ményeként a lakosok jobban 
érzik magukat ott, ahol él-
nek. Szeretném elérni, hogy 
az emberek rendezett kör-
nyezetet lássanak maguk 
körül, ne elvadult bokrokat, 
hónapokig ott maradt fale-
veleket. Az utak, járdák kar-
bantartása ugyancsak fontos, 
sok ember leginkább ezt a 
kérését fogalmazta meg. A 
szelektív hulladékgyűjtésre 
is egyre nagyobb az igény, 
ennek a feltételein javítani 
kell. Szívesen veszem, ha a 
körzetemben élők megkeres-
nek a kéréseikkel személye-
sen, de a laszlo.gregor52@
freemail.hu e-mail-címen és a 
06-30/9451-086 telefonszá-
mon is el tudnak érni, én pe-
dig igyekszem segíteni. Az 
ifjúsági és sportbizottság, a 
közbiztonsági, ellenőrzési és 
ügyrendi bizottság elnökhe-
lyetteseként, valamint a pénz-

ügyi, gazdasági és tulajdono-
si bizottság tagjaként is részt 
veszek a területeket érintő 
döntések meghozatalában.

– Miért éppen ezekben a 
bizottságokban dolgozik?

– A sportmúltam és a sport 
iránti érdeklődésem miatt let-
tem a sportbizottság elnök-
helyettese. Ma Békéscsabán 
sok sportoló ér el kiemelkedő 
eredményeket. Egyes csapa-
toknál vannak szponzorok, 
vagy kapnak TAO-s pénzt, 
máshol alig tudják kigazdál-
kodni a versenyeztetést. A 
város az erején felül igyek-
szik segíteni a klubokat, de a 
keretek végesek. A pénzügyi, 
gazdasági bizottsági tag-
ságomat kereskedelemmel 
foglalkozó cégeknél szerzett 
harmincéves tapasztalatom 
alapozza meg, ahol, bete-
kintésem volt a pénzügyi fo-
lyamatokba. Városi szinten 
a gazdálkodás összetett, 
nem egyszerű megteremteni 
az egyensúlyt az ellátandó 
tevékenységek, az igények 
és a rendelkezésre álló for-
rások között. A kötelezően 
ellátandó tennivalók mellett 
sok önként vállalt feladatot 
is finanszíroz a város. Hogy 
mire mennyit szánunk, arra 
kiemelten kell figyelni, mert a 
város pénzével a lehető leg-
gondosabban kell bánni – mi 
eszerint dolgozunk.

Társadalombiztosítási fórumot rendeztek a kormányhivatalban Megyegyűlés Kétegyházán



A Netflix alvállalkozói feb-
ruár utolsó hétvégéjén be-
vették Pósteleket, forga-
tásra készültek. Igencsak 
meglepődhetett, aki arra 
járt, ugyanis az amerikai 
médiaszolgáltató és pro-
dukciós vállalat stábjának 
autóiba botlott. 

Hogyha létezik Hollywood, 
Bollywood, Ronnie Wood, 
mi több, Etyekwood is, akkor 

miért ne lehetne a pósteleki 
erdőnek is egy testhezálló 
neve, mondjuk Postywood – 
még ha csak néhány napra 
is. Már Veszelynél, a gerlai 
bekötő elején egy kis na-
rancsszínű, S&B-s (Shadow 
and Bone) nyilacska mutatta 
az utat. A Mókus környékén 
több magyar rendszámú ka-
mion pihengetett, és beljebb 
sem lankadt a kamioner-
dő. Amikor ott jártunk, nagy 

csönd honolt mindenhol: 
csak a biztonságiakkal és 
túrázókkal találkoztunk. Az 
épület hátsó frontján azonban 
láttunk kő-papír-sárkányokat 
(megkocogtattuk őket, való-
ban papírból voltak), és vol-
tak a parkban is. 

Közben vettem egy nagy 
levegőt: a kastélyrom, úgy 
tűnik, egy amerikai mozinak 
még jól jön…

Such Tamás

Évértékelő értekezletet tar-
tott Békéscsabán a Békés 
Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság. Az ülésen ismer-
tették Békés megye 2019-es 
közlekedésbiztonsági hely-
zetét és a bizottság baleset-
megelőzési tevékenységét.

A tanácskozáson Hudák Pál 
rendőr ezredes, a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettese elmondta, hogy 
Békés megyében a személyi 
sérüléses balesetek 80 száza-
léka három okra, az elsőbbsé-
gi szabályok megszegésére, 
a gyorshajtásra és a kanya-
rodási szabálytalanságokra 
vezethető vissza. A személyi 
sérüléssel járó közlekedési 
balesetek 57 százalékát sze-
mélyautó-vezetők, 21 száza-
lékát kerékpárosok okozták. 
Éppen ezért a közúti ellenőr-
zésekkel elsősorban az autó-
sokra és a kerékpárosokra kell 
fókuszálni. 

Tavaly Békés megyében 
45-tel kevesebb személyi sé-
rüléssel járó közúti közlekedé-
si baleset történt, mint 2018-
ban. A súlyos és a könnyű 
sérüléssel járó balesetek szá-
ma csökkent, halálos baleset 
ugyanakkor az előző évhez 
képest kettővel több történt. 
Az ittasan okozott balesetek 
száma is csökkent, és az ösz-
szes balesetszámon belül a 
részarányuk is mérséklődött, 
de még így is magasabb, mint 
az országos átlag. Az 54 it-

tasan okozott balesetből 32 
esetben nem gépjárművezető 
volt az okozó.

Kedvező tendencia figyel-
hető meg a kerékpárosokat 
érintő balesetek számában, 
2019-ben 24-gyel kevesebb 
ilyen eset történt, mint az elő-
ző évben. Gyalogosok 9 sze-
mélyi sérüléssel járó balesetet 
okoztak. Kedvező adat, hogy 
az elmúlt 4 évben, így tavaly 
sem történt olyan közlekedé-
si baleset Békés megyében, 
amelyben gyermek vesztette 
volna életét. Ugyanakkor a 
gyermekbalesetek száma az 
előző évihez képest 4-gyel 
emelkedett. A balesetben 
megsérült gyermekek több 
mint fele nem maga idézte elő 
a balesetet, hanem utasként 
sérült meg.

Az értekezlet résztvevői-
nek Pardi Ildikó rendőr alezre-
des, a Békés Megyei Baleset-

megelőzési Bizottság titkára 
foglalta össze, hogy 2019-
ben milyen programokkal, 
rendezvényekkel igyekeztek 
bemutatni a legfontosabb 
közlekedési szabályokat és 
felhívni a figyelmet a szabály-
talan közlekedés veszélyeire. 
Helyi kezdeményezésekkel 
és országos programokkal is 
segítették a gyermekek közle-
kedési nevelését.

Végezetül elhangzott, 
hogy a közlekedési balesetek 
megelőzéséért legtöbbet ma-
guk a közlekedők tehetnek. 
A Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság ezért 
kéri, hogy mindenki tartsa 
be a szabályokat, közleked-
jen óvatosan, türelmesen, 
vigyázzon magára, család-
tagjaira és legyen tekintettel 
közlekedő partnereire is! 

…hogy mindenki haza-
érjen!
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F E L H Í V Á SF E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése által adományozható „Békéscsabai 

Hűségdíj” kitüntetés javaslattételére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése által adományozható „Békéscsaba 
Egészségügyéért” kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 
helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati ren-
delete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint Békéscsabai Hűségdíj adományozható:
a) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvo-
sok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
b) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját 
segítő azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 
25 éve dolgoznak;
c) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok ré-
szére, akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
d) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját 
segítő azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 
30 éve dolgoznak;
e) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban te-
rületi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő, az egészségügyi 
alapellátást befejező háziorvosok részére, ha az egészségügy 
területén legalább 25 évet dolgoztak;
f) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban terü-
leti ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját 
segítő, az egészségügyi alapellátást befejező szakdolgozók ré-
szére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak.
A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsa-
ba város önkormányzati képviselői; a nemzetiségi önkormányzatok; 
a közgyűlés bizottságai; a városban működő intézmények, illetve 
azok közösségei; szakmai, érdekképviseleti szerve; civil szervezetek. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismerteté-
sét, méltatását. A javaslatokat 2020. március 31-éig kell beküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára. Bővebb információ:  
kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 
helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés ado-
mányozható Békéscsaba városban legalább 10 éve dolgozó, az 
egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát végző 
személynek vagy közösségnek. A kitüntetés további feltétele a szak-
mai, emberi feddhetetlenség. Évente legfeljebb két kitüntetés ado-
mányozható. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Békéscsaba város önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a családügyi és népjóléti bizottság, a városban működő, 
az egészségügyi ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve 
azok közösségei, szakmai, érdekképviseleti szervek, civil szerveze-
tek. A javaslatnak tartalmaznia kell: Az ajánlott személy pontos 
adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes is-
mertetését, méltatását. A javaslatokat 2020. március 31-éig kell be-
küldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára. Bővebb 
információ: kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 
telefonszámon.

H I R D E T É S

Meghívó Lakossági Fórumra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értékesíteni a következő 

ingatlanát:
Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban 
található 3216/13/A/6 hrsz.-ú, 334,85 m2 alapterületű üzlet-
helyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 40 000 000 Ft, amely bruttó 
50 800 000 Ft, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2020. március 17., kedd 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emeleti 
III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasznosításra 
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, vala-
mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osztály szol-
gál. Telefonszám: 66/523-800 /5216 mellék.

A beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt., va-
lamint a Duna Aszfalt Kft. 
tisztelettel meghívja Önöket 
a Fürjesi út (M44 és a 4432 
jelű út közötti összekötő út) 
kivitelezésével kapcsola-
tos lakossági tájékoztatóra.

A lakossági tájékoztató 
időpontja és helyszíne:
2020. március 12., (csütörtök) 
15.00 óra
Vasutas Művelődési Ház,
Békéscsaba, Andrássy út 79.

Békéscsabai eladó ingatlanok

Telefon: 30/935-8054.

Jamina elején, a körforgalom és benzinkút közelében eladó 
egy csendes környezetben található, felújított, garázzsal és tá-
rolóval, nagy udvarral-kerttel rendelkező családi ház. A jaminai 
városrész közkedvelt utcájában eladó egy igényesen, minden 
elemében felújított amerikai konyhás, dupla garázsos, tárolóval, 
kis udvarral és kerttel rendelkező családi ház. A Kazinczy-la-
kótelep szívében, közvetlen ABC-áruház, posta, gyógyszertár, 
pékség, étkező, buszmegálló szomszédságában eladó földszin-
ti, igényesen felújított 1,5 szobás lakás. Lakást, házat, építési 
telket és vízparti nyaralót vagy telket keresek megvételre.

Postywood? – forgatás PóstelekenCsökkent a balesetek száma



Idén már a nyolcadik al-
kalommal zajlott Békés-
csabán az a rendezvény, 
amely során a megyei 
amatőr futballisták, edzők 
és szakemberek legjobb-
jait díjazta a Magyar Lab-
darúgó Szövetség Békés 
megyei igazgatósága. 

A Csabagyöngyében meg-
tartott gálára a kategóriák 
első három helyezettje ka-
pott meghívást, de a dobo-
gósok csak a helyszínen tud-
ták meg a végeredményt. A 
díjátadó kitüntetett vendégei 
közül Sipos Jenő, az MLSZ 
szóvivője, valamint Gellei 
Imre volt szövetségi kapitány 
intézett néhány szót a ven-
dégekhez, míg Dankó Béla 
országgyűlési képviselő kö-
szöntőjét Szpisják Zsolt, az 
MLSZ területi igazgatója tol-
mácsolta. Az estet a csabai 
származású Lukács Viktor, 
az M4 sportriportere vezette, 
aki korábban maga is futbal-
lista volt a „lila-fehéreknél”.

A 2019-es díjazottak név-
sora a következőképpen 
alakult:
Az év legjobb megye I. 
osztályú labdarúgója: Far-
kas János (Kondorosi TE, 
Szarvasi FC).
Az év legjobb megye I. osz-
tályú edzője: Fodor Sándor 
(Körösladányi MSK).
Az év legjobb megye II. 
A osztályú labdarúgója: 
Multyán Csaba (Kunágotai 
TE).

Az év legjobb megye II. A 
osztályú edzője: Szikora 
Pál (Csanádapácai EFC). 
Az év legjobb megye II. B 
osztályú labdarúgója: Nyúl 
Gábor (Mezőmegyer SE). Az 
év legjobb megye II. B osz-
tályú edzője: Kocsis Zsolt 
(Gyomaendrődi FC).
Az év legjobb megye III. 
osztályú labdarúgója: 
Tanner Gergő (Végegyházi 
SE).
Az év legjobb megye III. 
osztályú edzője: ifj. Sza-
bó Zoltán (Szabadkígyósi 
SZSC).
Az év legjobb játékvezető-
je: Telek András.
Az év legjobb női labda-
rúgói: Fülöp Diána (Gyulai 
Amazonok).
Az év legjobb öregfiúk lab-
darúgója: Mracskó Mihály 
(Békéscsabai Jamina SE).
Az év veterán labdarúgója: 
Kovács János (Békéscsaba). 
Az év fogyatékkal élő lab-
darúgója: Dimák Zsolt (Ma-
gyarbánhegyes).

„Békés Megye Amatőr 
Labdarúgásáért” díj-
ban részesült: Szarvasi 
FC (Bencze Sándor elnök, 
Bukovinszky Béla alelnök). 
„Bozsik felkészítő edző-
ként végzett kimagasló 
munkájáért” elismerés-
ben részesült: Kovács Ti-
bor (Békéscsaba 1912 Előre 
SE), Toldi Balázs (Gyoma-
endrődi GYLE), Vincze Gyu-
la (Köröstarcsai KSK).
„Az év Grassroots-
díjasai”: Bakulya Mihály, 
Bognár István (Békéscsaba), 
Kovács Pál (Magyarbánhe-
gyes), Nemczov Róbert (Ma-
gyarbánhegyes), Páli József-
né Edit (Kunágota), Puskás 
György (Békéscsaba).
Az MLSZ Grassrotts-
különdíját vehette át: 
Nagyné Bódi Katalin, Erdős 
Ferenc, Jakab Péter, Kajlik 
Péter, Szabó András, Szent-
léleki Béla, Tóth Márton. 
Az év labdarúgó települé-
se: Gyomaendrőd lett, klub-
elnök Vinkovics Attila.

A Békéscsaba házigaz-
daként 3–1-re kikapott 
a görög Olimpiakosz Pi-
reusztól a női röplabda 
Challenge Kupa negyed-
döntőjének első felvoná-
sán, február 18-án.

A mérkőzés végig szorosan 
alakult, a csapatok fej-fej 
mellett haladtak és az első 
szettben a Békéscsaba, a 
másodikban a vendégek 
nyertek minimális különb-
séggel. A harmadik játsz-
mában a görögök komoly 
előnnyel nyerve fordítottak, 
a negyedikre viszont összeszedte magát a magyar együttes, tartotta a lépést a riválisával. Az utolsó labdamenetek viszont 
megint az Olimpiakosznak sikerültek jobban, így komoly előnnyel várhatják a hazai visszavágót. Eredmény: Swietelsky Bé-
késcsaba–Olimpiakosz Pireusz (görög) 1–3 (24, –23, –19, –23). A párharc görögországi mérkőzését március 3-án rendezik.
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Megvendégelte TAO-partnereit az ElőreA megye futball-legjobbjai a Csabagyöngyében

Bemutatták a fejlesztéseketAmatőr labdarúgókat díjaztak 
A Puskás Akadémia elle-
ni Magyar Kupa-találko-
zó ellőtt megvendégelte 
hivatalos TAO-partnereit 
a Békéscsaba 1912 Elő-
re Sportegyesület. A klub 
képviselői bemutatták a 
Kórház utcai stadion új 
lelátóját és a fejlődő infra-
struktúrát.

A Békéscsaba 1912 Előre 
Sportegyesület elnöke ünne-
pi beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a felnőtt csapat és 
az utánpótlás-nevelő egye-
sület között szoros az együtt-
működés. Dr. Kovács Mihály 
elmondta, hogy az elmúlt 
években a pályák felújítását 
tűzték ki célul, mind a 4-es 
Honvéd utcai edzőközpont-
ban, mind a Kórház utcában, 
illetve szeretnék befedni az 
egyik műfüves pályát. Cél 
az is, hogy jobban tudják 
biztosítani az utánpótlás 
játékosok felnőtt csapatba 
integrálását. 

Az Előre a TAO-s pén-
zeknek köszönhetően 680 

millió forintot tudott biztosí-
tani fejlesztésekre. Barkász 
Sándor, a Békéscsaba 1912 
Előre Futball Zrt. többségi 
tulajdonosa elmondta, hogy 
a Békés megyei labdarúgás 
fellegvára Békéscsaba. Be-
szélt arról is, hogy egy itteni 
játékos fizetése úgy negyve-
ned része annak, amit egy 
élmezőnyhöz tartozó, első 
osztályú csapat játékosa 
kap. Kiemelte az olyan fia-
tal játékosokat is, mint Máris 
Dominik és Uram János, akik 
a környező településekről 
jöttek és váltak az NB II-es 
klub alapembereivé.

Szarvas Péter polgár-
mester hangsúlyozta, hogy 
az Előre egy olyan patinás 
csapat, amely korábban Ma-
gyar Kupát is nyert, az első 
osztályban pedig bronzérmet 
szerzett. Megjegyezte, hogy 
segítség nélkül nem lenne 
ilyen szintű futball a megye-
székhelyen, és a város is 
mindent megtesz a sikeres 
sportéletért. Reményét fejez-
te ki, hogy sikerül olyan állami 
támogatást nyerni, amellyel 
tovább fejleszthetik a stadiont. 
Szarvas Péter hangsúlyozta, 
hogy a város és Békés megye 
nem bír el ekkora önálló beru-
házást, mivel közel kétmilliárd 
forint kellene a létesítmény tel-
jes rekonstrukciójához.

Ezt követően levetítettek 
egy 20 perces filmet, amely-
ben bemutatták a Békéscsa-
ba 1912 Előrét és a Békéscsa-
bai Labdarúgó Akadémiát, az 
itt folyó munkát és a jövőbeni 
terveket. A rövidfilm a klub és 
a Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. közös projektjeként szüle-
tett meg.

Hidvégi Dávid

TÉLI 
BALLON AKCIÓ!

990FT  

AKciós Kihelyezési Díj:

Most MÉG Könnyebben indul a szolgáltatás!

30/915-9399
Házhoz szállított ballonos víz már 990 Ft-tól (52 Ft/l). 

A kedvezményes díj Szivárvány Aqua termékrendelésre érvényes, 2020. március 1-ig, ügyfelenként max. 2 kupon erejéig.                   

WWW.szivarvanyaqua.hu

KRISTÁLYTISZTA
TERMÉSZETES 

ÁSVÁNYVÍZ
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Anita lett az első

A Küzdelem napjára készültek

Női röplabda Challenge Kupa 

A Magyar Atlétikai Szövetség február közepén rendezte meg 
fedettpályás versenyét a BOK Csarnokban. A budapesti 
versenyen – a 2018-ban fedettpályán világbajnok – Márton 
Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzője 18,70 
méterrel nyerte a női súlylökést.

Hatodik alkalommal rendezte meg az East Warriors MMA 
Gym a Sparring Day-t, amely versenykörülmények között biz-
tosít felkészülési és felmérési lehetőséget a küzdősportokban 
induló versenyzőknek. A rendezvényen Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő, valamint a békéscsabai önkormány-
zat nevében Paláncz György tanácsnok köszöntötte a spor-
tolókat. Niedermayer Zsolt, a program szervezője elmondta, 
hogy a hatodik alkalommal megrendezett esemény a helyi 
versenyzők számára jelent felkészülési lehetőséget a márci-
usi Küzdelem napjára. Egyúttal valamennyi ringbe szálló fel-
mérheti erejét a versenyidőszak kezdete előtt. A küzdelmeket 
MMA, grappling, K-3, K-1, kempo, kick-box, karate és brazil 
jiu jitsu szabályrendszer szerint rendezték. A résztvevők egy 
ausztriai, négy romániai klub, valamint fővárosi és kelet-ma-
gyarországi egyesületek versenyzőiből állt össze.



A Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a Fogyaté-
kosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport 
Szövetsége a békéscsabai önkormányzattal közösen 
szervezte meg a parasport napját február 22-én. A "Lé-
lekmozgató" elnevezésű programnak a Csaba Center 
adott otthont.

Az eseményen Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy 
Békéscsabán büszkék lehetünk például az asztaliteniszező, 
speciális olimpiai bajnok Vizsnyai Dávidra és Szarvas Zsolt 
Eb-bronzérmes vívóra, akik megmutatták, hogy hatalmas ér-
ték és lehetőség van a sportágaikban.

Hozzátette: a parasportoló – mint mindenki más – nyertes, 
akkor is, ha aranyérmet akasztanak a nyakába, de akkor is, 
ha nincsenek érmek, csak rendszeresen jár edzésekre.

Mihály István, a Fogyatékkal Élők Békés Megyei Szövetsé-
gének titkára, a Vandháti Diáksport Egyesület elnöke megje-
gyezte, fontosnak tartják, hogy a társadalomnak azt a szeg-
mensét, amely korábban háttérbe volt szorítva, az előterébe 
hozzák. Erre jó alkalom volt a parasport napi rendezvény is, 

ahol az érdeklődők együtt sportolhattak például Vizsnyai Dá-
viddal vagy Szarvas Zsolttal, de lehetőség volt dartsozásra, 
illetve csocsózásra is. 

Sz. V.
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A koszorúzást követően a múzeum falain belül folytató-
dott az ünnepi rendezvény

Hamarosan újra nyit A Körös-Maros Nemzeti Park 
Körösvölgyi Állatparkja!

Izgalmas programokkal várja az érdeklő-
dőket 2020-ban a Körösvölgyi Állatpark 
Szarvason.

Hazánkban egyedülállóként testközelből 
ismerhetik meg a Kárpát-medencében 
egykor és ma is honos állatfajokat az ide-
érkező látogatók. A szarvasi Csáky-kas-
tély parkjában elterülő, páratlan szépségű, 
a Kákafoki Körös-holtág ölelte Anna-liget-
ben többek közt madár volierek, ragado-
zó házak, elkerített vizes élőhely, külön 
átjárható mókusház, nagy kifutók, illetve 
a látogatóközpontban egy hétezer literes 
akváriumrendszer ad otthont a több mint 
50 féle állatfaj többszáz egyede számára.

Felsorolni nehéz, hogy a vendégek 
hányféle állattal találkozhatnak. Köztük van 
az európai bölény, az aranysakál, a borz, a 
róka, az uhu, a gím-, dám- és jávorszarvas, 
különböző vízimadarak, a holló, a fakóke-
selyű és a Körös-vidék jellemző halai is.

A gyerekek nagy kedvence a Kölyök-
zug játszótér, de nem érdemes kihagyni 
az interaktív tanösvényt sem, hiszen a 
kisebbek és nagyobbak egyaránt játszva 
tanulhatnak a természetről. A szakvezeté-
ses túrák felejthetetlen élményeket kínál-
nak a kiránduló csoportok számára, aho-
gyan a látványetetések, az állatismertetők 
és a zoopedagógiai programok is gazdag 
kikapcsolódást biztosítanak. 

A Körösvölgyi Állatpark a téli csend után 
2020. március 15-én, 9 órától ismét kitárja 
kapuit és izgalmas programokkal várja az ér-
deklődőket. A GINOP-7.1.5-16-2016-00006 
azonosítójú, a Körösvölgyi Látogatóköz-

pont és Állatpark komplex ökoturisztikai 
fejlesztése című európai uniós pályázatnak 
köszönhetően a vendégeket a szezonnyi-
táskor állatsimogató, tágas és kényelmes, 
új parkoló, valamint új büfé várja majd!

 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Körösvölgyi Állatpark
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
GPS koordináták: 46º 51’29.39” É
20º 31’ 31.57” K
Telefon: +36-30/475-1789
E-mail: korosvolgy@kmnp.hu

Hagyomány és turizmus

Az elmúlt években a kel-
leténél kevesebb forrást 
és figyelmet kapott a bé-
késcsabai turizmus fej-
lesztése. Azon dolgozunk, 
hogy jobban kiaknázzuk 
a lehetőségeinket, és eb-
ben a tekintetben is fel-
zárkózzunk – fogalmazott 
Szarvas Péter polgármes-
ter a Csabagyöngyében, 
a Hagyomány és turizmus 
címmel tartott konferenci-
án, február 21-én.

A Csabai Farsang részeként, 
a Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület szervezésében 
megrendezett tanácskozá-
son Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő kiemelte, 
számos olyan beruházás 
van Békéscsabán, ami azt 
szolgálja, hogy a turizmus 
élénküléséből a helyiek is 
profitáljanak. Az elmúlt tíz év 
mutatóit vizsgálva, látszik, 
hogy évről évre egyre több 
ember megélhetését bizto-
sítja ez a terület. Hozzátet-
te: gyakorlati lépéseket tet-

tek azért, hogy Békéscsaba 
és Gyula kiemelt turisztikai 
desztinációvá váljék. 

Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár megjegyez-
te, hogy termelő ágazattá 
vált a turizmus, a GDP-ben 
már több mint tíz százalékát 
adja. Beszélt arról is, hogy 
a kultúra is segíthet a terület 
fellendítésében. 

– Olyan művészeti cso-
portokat és termékeket kell 
működtetni és létrehozni, 
amelyek a helyiek igényeit 
kielégítik és máshonnan is 
idevonzzák az érdeklődőket, 
amelyek az emberek minden-
napi életében irányt mutat-
nak, és biztosítják a „jó itt élni” 
érzést, ugyanakkor szolgálta-
tást is nyújtanak a belföldről 
és külföldről érkezőknek – 
hangsúlyozta az államtitkár.

A magyar kormány a ki-
emelt turisztikai térségekben 
látja az ágazat fejlesztésé-
nek és előrehaladásának az 
irányát – ezt már Békéscsa-
ba környezetvédelmi és tu-
risztikai ügyekért felelős ta-

nácsnoka mondta. Opauszki 
Zoltán ismertette: öt kiemelt 
térséget nevesítettek már és 
további öt térség várományo-
sa annak, hogy nevesítsék.

– Ezek egyike a Gyula–
Békéscsaba desztináció. 
Azon dolgozunk, hogy a két 
város közötti együttműködés 
intenzív legyen. Már ebben 
az évben olyan eredménye-
ket szeretnénk felmutatni, 
amelyek a kormányzat által 
is láthatóvá válnak, hogy va-
lóban kiemelt turisztikai tér-
ség lehessünk – fogalmazott 
Opauszki Zoltán.

Szarvas Péter megemlí-
tette, hogy Békéscsabán az 
idegenforgalmi adóból szár-
mazó bevétel mintegy 20 mil-
lió forint évente, míg Gyulán 
ez az összeg 150–180 millió 
forint. A városvezető továbbá 
rámutatott, hogy a sportturiz-
mus és az eseményturizmus 
területén jó eredményei van-
nak a városnak, de bőven 
vannak még kiaknázatlan 
területek. 

Papp Ádám

Elűzték a telet Lezárult a Munkácsy 175 programsorozat

Lélekmozgató program a parasport napján

A Békéscsabai Evezőlapátosok Baráti Társasága és a Dobszer-
da Kör február 22-én látványos külsőségek között temette el a 
telet. Az Élővíz-csatornán többen kenukkal, a parton pedig gya-
logszerrel kísérték utolsó útjára az óév búját-baját jelképező ki-
szebabát. A menet résztvevői a Bajza utcai hídtól indulva evez-
tek vagy sétáltak el a Csabagyöngyéig. Mint azt Virók Anna, a 
Dobszerda Kör tagja elmondta, a kiszebabára szalagokat tűz-
nek az emberek, amelyekre korábban ráírták mindazt, amit el 
szeretnének engedni az előző évből. Ezután a kiszebabát vízre 
bocsátották és felgyújtották. Szatmáriné Priskin Annától, az eve-
zőlapátosok egyik képviselőjétől megtudtuk: naplementekor kell 
meggyújtani a bábot, és miközben lángol, hangos énekszóval 
kell elűzni a rosszat, és hívogatni a tavaszt, a szépet, a jót – 
ahogy ezt a Csabagyöngyénél meg is tették. 

A polgármester megköszön-
te az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának és Fekete Péter államtitkárnak (a Békés-
csabai Jókai Színház korábbi igazgatójának) a segítségét. A 
városvezető hozzátette: hamarosan elkezdődhet a magyar 
kormány százszázalékos támogatásával a Munkácsy-ne-
gyed kiépítése is, amelynek részeként Munkácsy örökségé-
hez méltó szobrokat telepítenek a város több pontján, illetve 
egy állandó kiállítást nyitnak.

Ando György elárulta, hogy a következő nagy kiállítást áp-
rilis 24-én nyitják meg a Munkácsy Mihály Múzeumban, majd 
Gyarmati Gabriella bemutatta az újabb Munkácsy-relikviákat, 
amelyeket a tavalyi évben vásárolt a múzeum. 

A zárórendezvény Hegedűs Endre zongorista előadásával 
fejeződött be, majd az államtitkár és a városvezetés megte-
kintette Sz. Szilágyi Gábor művészettörténésszel az új állan-
dó kiállítás tervezetét.

Hidvégi Dávid

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A kultúra és a természetvédelem egy tőről fakad

Jótékonysági gálaest a Jókai színházban

Bárka-díjat kapott Szálinger Balázs és Darvasi László
A Sík Ferenc Kamaraszín-
házban rendezték meg az 
Ünnepi Bárka-estet feb-
ruár 15-én. Mint azt Elek 
Tibor, a Bárka folyóirat és 
barkaonline főszerkesz-
tője elmondta: ez a lap 
legfontosabb ünnepe, hi-
szen visszatekintenek az 
elmúlt évre, értékelik azt a 

hat számot, amelyet tavaly 
megjelentettek, továbbá 
összegzik az irodalmi is-
meretterjesztő tevékeny-
ségüket, az irodalmi prog-
ramokat, valamint kiadói 
tevékenységüket is.

– Nagyon gazdag éven va-
gyunk túl, a lapokon és a 

különböző irodalmi rendez-
vényeken felül két antológiát 
is megjelentettünk Körkörös 
kettő címmel, melynek az ap-
ropója a Körös Irodalmi Tár-
saság húszéves évfordulója 
volt. Továbbá a Mondanivalók 
című gyermekvers antológiát 
is kiadtuk, amely egy tavalyi, 
kortárs költők számára meg-
hirdetett pályázatunknak kö-
szönhető. Emiatt két díjat is 
kaptunk tavaly: a Vállalkozók 
Országos Szövetségének 
Príma-díját, valamint a Békés-
csaba Kultúrájáért kitüntetést 
is átvehettük. Így mondhatom, 
hogy eredményes, gazdag, 
sikeres évünk volt a 2019-es 
– fogalmazott a főszerkesztő.

Az esten bemutatták a fris-
sen megjelent, idei első lap-
számot is. A szerkesztőség 
célja az, hogy továbbra is minél 

tartalmasabb, színvonalasabb 
lapokkal, irodalmi programok-
kal töltsék meg az érdeklődő 
közönség mindennapjait.

Minden évben az ünne-
pi Bárka-est ad alkalmat a 
Bárka-díjak átadására. Idén 
Darvasi László író, költő, va-
lamint Szálinger Balázs köl-
tő vehette át az elismerést 
Szarvas Péter polgármester-

től. Az indoklás szerint a két 
díjazott tavaly többször szere-
pelt a lap hasábjain. Szálinger 
Balázs minden számban kö-
zölt egy-egy verset, továbbá 
a Bárka online felületén tár-
ca-sorozatot írt, amely iránt 
nagy volt az érdeklődés. Dar-
vasi László évtizedek óta a lap 
szerzője, tavaly a Karádi Zár-
kája című monodrámája egy 

részletét is közölték és szintén 
szerepelt a Bárka online né-
gyes tárcasorozatában.

Szarvas Péter mindemel-
lett meglepetéssel is készült: 
elismerő oklevelet adott át a 
Bárka tavalyi legsikeresebb 
debütánsának, Bék Timurnak, 
akinek az első könyve is meg-
jelent 2019-ben. 

Gyemendi Réka

A békéscsabai Folk & Roll 
néptáncegyüttes szerve-
zésében jótékonysági gá-
laestet tartottak a Békés-
csabai Jókai Színházban. 
Az est bevételének egy 
részét a Hatvanezer Fa 
Egyesület támogatására 
ajánlották fel.

Mint azt Móricz Bence tánc-
művész, az est szervezője 
elmondta, az alapkoncepció 
az volt, hogy szerették volna 
valamilyen módon felhívni a 
figyelmet a természetvéde-
lem fontosságára. 

– Meg kell tanulnunk újra 
tisztelni a természetet, hogy 
a részei legyünk, ne csak a 
kihasználói. Amikor az em-
ber föllép a különböző inter-
netes oldalakra, szembesül 
azzal, hogy mennyi gond van 
a világban. Talán megosztjuk 
a cikket, aztán otthon ülünk, 
és várunk a csodára. Azt 
gondoltam, hogy akár mi is 
léphetnénk: táncolhatnánk a 
természetvédelemért. Az öt-
lettel fel is hívtam Duray Ba-
lázs geográfust – mondta el 
Móricz Bence. 

Duray Balázs szerint ren-
geteg közös dolog van a 
kultúrában és a természetvé-
delemben, mindkettő érték, 
amelyet meg kell őrizni és 
védeni. 

– Bence nagyon sok fia-
tallal foglalkozik, és amikor 
mi kimegyünk fát ültetni, 
hozzánk is rengeteg fiatal és 
idős csatlakozik, több kor-
osztálynak adjuk át ezt az at-

titűdöt. A hagyományőrzés, 
a kulturális értékek védelme 
egy tőről fakad, a gálaesten 
pedig egybe is fonódott – je-
gyezte meg Duray Balázs. 

Ulbert Zoltán, a Hatvan-
ezer Fa Egyesület vezetője 
beszélt arról, hogy több mint 
1200 facsemetét már elültet-
tek és Békéscsaba városától 
kaptak helyet további 74 da-
rab fának. A csemetéről tör-
ténő ültetés mellett az erdő-
sítést is tovább folytatják. 

– A dűlőkön pedig szeret-
nénk összekötni a települé-
seket, illetve a mozaikszerű-
en kialakítandó erdőcskéket. 
Lesz egy olyan dűlő menti 
fásítási projektünk, amelyben 
Békéscsabán kívül még két 
másik település vesz részt, 
Kamut és Mezőberény, de ér-
deklődnek több településről is 
– fogalmazott Ulbert Zoltán. 

A jótékonysági esten  
Szebellédi Zoltán, a Békés 
Megyei Önkormányzat al-
elnöke kiemelte: dicséretes 
ez a mozgalom, amely faül-
tetésekkel a teremtett világ 
megőrzése érdekében tesz 
lépéseket. 

A gálán fellépett a gyulai 
Harruckern, az orosházi Ha-
rangos, a békéscsabai Bal-
kán, a szarvasi Tessedik, a 
békési Belencéres, a gyomai 
Körösmenti táncegyüttes, 
emellett a közönség az ele-
ki és a zerindi (Arad megye) 
tánccsoport közös műsorát 
és a szervező Folk & Roll 
együttes bemutatóját is lát-
hatta. Az esten közreműköd-
tek a békéscsabai Talléros 
és Rokodál zenekar tagjai, 
valamint a Napsugár Báb-
színház színészei.

M. E.

A Folk & Roll mellett több néptáncegyüttes is fellépett              Fotó: A-TEAM /Bencsik Á.

Bonnyai Sándor előadása a gyerekekről           Fotó: CSKK

Bék Timur Szarvas Péter, Szálinger Balázs, Darvasi László, Elek Tibor

Technology, entertain-
ment, design, vagyis 
technológia, szórakoz-
tatás és dizájn: ebben a 
három szóban gyökerezik 
a kaliforniai eredetű TED-
rendezvénysorozat, amit 
második alkalommal ren-
deztek meg Békéscsabán. 
A közelmúltban zajlott 
eseményen a jelenlevők 
tizenegy előadótól többek 
között fóbiákról, szülőség-
ről, vitakultúráról és az ég-
hajlatváltozásról hallgat-
hattak előadásokat.

– Idén talán több a szemé-
lyes történet és a pszicho-
lógiai témájú előadás, de 
képviseltette magát a tech-
nológia és az oktatás is – 
mondta el kérdésünkre Tóth 
Miklós. A TEDx Békéscsaba 
alapító főszervezője kiemel-
te, hogy a rendezvény köz-
ponti témájához kapcsolód-
va kiállítókat is meghívtak, 
akik munkájukkal, terméke-
ikkel több ponton kötődtek 

a nap üzenetéhez: a világ 
nagyobb, mint gondolnád.

A rendezvény során fő-
ként békéscsabai kötődésű 
előadók álltak a színpadra, 
így például Bonnyai Sán-
dor is, aki A putri gyermekei 
címmel tartott előadást. A 
Karácsonyi Angyalok kez-
deményezés főszervezője a 
kárpátaljai nehéz sorsú ma-
gyar gyerekek küzdelmeit 
mutatta be. 

– Nemcsak arról volt szó, 
hogy elmondjak néhány tör-
ténetet, hanem arról is, hogy 
átadjam, átültessem ezeket 
másokba. Ezek a történetek 
ugyanis az én világképemet, 
mivoltomat gyarapították 
és erősítették – tette hozzá 
Bonnyai Sándor.

A szervezők elmondása 
alapján a TEDx 2021-ben 
ismét Békéscsabára lá-
togat majd, megteremtve 
ezzel a különleges rendez-
vénysorozat hagyományát 
a városban.

D. Nagy Bence

Tizenegy izgalmas előadás

Újra TEDx Csabán



Padlásterápia 3 – festegetős alkotóklub
2020. március 3-án, kedden 15.30-tól Padlásterápia 3 címmel fes-
tegetős alkotóklub indul G. Pataki Mária festőnő irányításával az ál-
tala kifejlesztett módszerrel. A Lencsési Könyvtár foglalkozása heti 
2 alkalommal (kedden és szombaton) ingyenesen látogatható. 
Az alkotásokból április 9-én 16.30-kor kiállítás nyílik.
Főtámogató: Dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő.
Könyvbemutató
2020. március 13-án, pénteken 17.30-tól minden érdeklődőt sze-
retettel várunk a Békés Megyei Könyvtárba A divatipar és az evés- 
zavarok – A kifutók veszélyei című könyv bemutatójára. Vendégeink: 
Bogár Nikolett és Túry Ferenc, a kötet szerzői. A program ingyenes. 
A könyv megvásárolható lesz a helyszínen.
Könyvtárközi kölcsönzés
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, 
kérésére más könyvtárból rövid időn belül beszerezzük és ren-
delkezésére bocsátjuk. A szolgáltatás célja, hogy minden állam-
polgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött 
dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat, audiovizuális vagy 
elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését a könyvtár azonnal köz-
vetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja. A szolgáltatás 
díjtalan. A visszaküldés ára egységesen 800 Ft. Másolatkérés esetén 
a küldő könyvtár határozza meg a díjat.
Arcanum Digitális Tudománytár
Az adatbázisban a legfontosabb magyar nyelvű szakmai folyóiratok, 
2. világháború előtti napilapok, hetilapok, lexikonok és egyéb doku-
mentumok (I. világháborús könyvek, ezredtörténetek, családtörténeti 
könyvek) érhetők el. Folyamatosan épül, bővül, jelenleg több mint 14 
millió oldalnyi dokumentumot tartalmaz. Az adatbázis csak a könyv-
tári számítógépeken érhető el.

További információk: web: http://konyvtar.bmk.hu,
Facebook: https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/,

Tumblr: http://bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com/

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

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

ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető 

szolgáltatások: napilapok, visszavétel, 
hosszabbítás, internetezés, számítógép-

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

Egy sokkoló adattal ér-
demes szembesülni: egy 
2017-ben megjelent ta-
nulmány szerint Németor-
szág védett (!) területein 
több mint 75 százalékkal 
csökkent a repülő rova-
rok száma. Más országok-
ban végzett tanulmányok 
szerint is az elmúlt évek-
ben rovarok, első sorban 
méhek tömege tűnt el a 
Föld színéről, amit a hazai 
méhészek is tapasztaltak. 

Miért is fontos számunk-
ra ez az információ? Tudni 
kell, hogy a szél porozta ga-
bonaféléken kívül majdnem 
az összes haszonnövény: a 
gyümölcsök, a zöldségek, 
az olajnövények és a dísz-
növények többsége a rova-
rok segítségére szorul ah-
hoz, hogy termést hozzon 
és szaporodhasson. A nek-
tárt gyűjtő rovarok szállítják 
a testükre tapadt virágport 

az egyik növényről a másik-
ra, s közben megterméke-
nyítik azt. 

Az Európában élő mint-
egy kétezer beporzórovar-
faj többsége a méhfélék 
(Apidae) családjába tarto-
zik, és ezen belül is a ma-
gányosan élő fajok közül 
kerül ki. A beporzandó virá-
gok méretéhez és alakjához 
alkalmazkodva változik a 
méretük a néhány millimé-
terestől a néhány centimé-
teres poszméh (ismertebb 
nevén dongó) méretig. 
Ezért nem minden növény-
faj beporzásában hatéko-
nyak a háziméhek!

Sok, többnyire magányo-
san élő méhfaj partfalak, 
fák vagy a talaj lyukaiba 
rakja petéit, illetve ide falaz-
za be utódait a kirepülésig. 
Ezeknek a fajoknak sajnos 
folyamatosan zsugorodik 
az élettere, mivel egyre na-
gyobb mértékben építi be 
az ember a környezetét, 
továbbá a felhasznált anya-
gok is jelentősen megvál-
toztak az elmúlt évtizedek 
során.

A Harvard Egyetemen 
beporzásra alkalmas pará-
nyi robotrepülőkkel kísérle-
teznek és sikerült drónnal 
pollent átvinni egyik nö-
vényről a másikra. Azonban 
tudni kell, hogy egy kiló mé-
zért a méhecskék félmillió 
alkalommal repülnek ki a 
kaptárból, és amennyit re-

pülnek, azzal 7-szer körül-
repülhetnék a Földet. Ezt 
a drónok nehezen tudnák 
megvalósítani, és még mé-
zet sem tudnak előállítani! 

A probléma fontosságára 
szeretnék felhívni a figyel-
met a magyarországi szak-
emberek és lelkes civilek 
azzal, hogy március 10-ét a 
beporzók napjának nyilvá-
nították.

Amennyiben fontos szá-
munkra az emberiség jövő-
je mindenki megtalálhatja a 
módját annak, hogyan segít-
se zümmögő barátainkat: pl. 
rovarhotel vagy darázsgarázs 
létesítésével, illetve rovar-
barát kertet hozhatunk létre 
megfelelő nektárt adó tápnö-
vények ültetésével és virágos 
gyepfoltok, méh- és lepkele-
gelők meghagyásával.

Váncsa Klára
ökológus,

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MÁRCIUS 15. – ÜNNEPI KÉZMŰVES-AJÁNLATUNK 
CSOPORTOK SZÁMÁRA

Választható: huszárcsákó és párta, nemzetiszín rozetta, zokniparipa 
készítése. A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 

kiállításaink megtekintését is tartalmazza. Egy foglalkozásra egyfajta 
tevékenység választható. Kihelyezett foglalkozásra is van lehetőség, 

melynek díja 500 Ft/fő (Békéscsaba területén belül).
Időpont-egyeztetés, témaválasztás a 326-370 telefonszámon.

APÁRÓL FIÚRA
Családi hagyományőrző délután a Meseházban 2020. március 7-én, 
szombaton 14 órától. Sámli kuckó: játékok, mesék Soós Emőkével.

Műhelymunka: huszárcsákó és honleányok pártája, kokárda készítése.
Nagymama kamrája: darafelfújt.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. március 11-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban. 

Máthé Ferenc ajánlásával: 8 és ½ – Federico Fellini filmje, 1963.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. március 12-én, csütörtökön 19 órától

EKTÁR INSTRUMENTÁL QUINTET
Tagok: Szőke Szabolcs – gadulka, Váczi Dániel – szaxofon, Csókás Zsolt 
– gitár, Benkő Róbert – nagybőgő, Sárvári Kovács Zsolt – ütőhangszerek. 
Az Ektar Instrumental Quintet valahol a világzene, a kamarazene és az 
improvizatív jazz metszéspontjában muzsikál immáron tizenkilencedik 
éve. Szőke Szabolcs kompozícióit igen széles körű inspirációk ihlették: 
balkáni, közel- és távolkeleti kultúrák zenéi, afrikai, indiai, európai 
népzenék, de az Ektar zenéjében tetten érhetők a régi, a kortárs zene és 
a jazz hatásai is. Ez az eklektikusság és sokszínűség megmutatkozik a 
hangszerelésben – az egzotikus hangszerek mellett a hagyományos jazz 
eszköztárát is használják – és az előadásban is: a szigorúan komponált 

darabok mellett nagyon hangsúlyosan jelen van az improvizáció. 
Az Ek-tar névvel az "egy húron pendülésre" utalnak, ugyanis az indiai szó 
jelentése pont ez: egy-húr. A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

                    Jazz-csütörtök támogatója:  

IDÉN IS KÖSZÖNETTEL FOGADJUK ADÓJÁNAK 1%-ÁT.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Százéves a Csabai Kalendárium

Bemutatták a Toldi filmet 

Száz éve adták ki a magyar-
országi Csabai Kalendári-
um, valamint a vajdasági 
Nemzeti Kalendárium első 
számát. A szlovák nyelvű, 
jubileumi kötetbemutatót 
február közepén rendezték 
meg Békéscsabán, a Szlo-
vák Kultúra Házában.

Hollerné Racskó Erzsébet, 
az Országos Szlovák Önkor-
mányzat elnöke elmondta: a 
Csabai Kalendárium jelentő-
sége túlmutat a mai Magyar-
ország területén. Kiemelte, 
hogy indulásakor a dél-alföl-
di szlovákság kiadványa volt, 
amit a mai Románia és Vaj-
daság területén is olvastak 
az emberek. 

A százéves kötet bemu-
tatóján megismertették a 
közönséggel az újraindított 
Szlovák Világkalendáriumot 
is, amelyet a vajdasági part-
nerkiadó jelentetett meg. 

Mint azt az elnök megjegyez-
te: egy korábbi jubileum al-
kalmával még István Anna, a 
Szlovák Kultúra Háza korábbi 
igazgatója hívta össze a kör-
nyező országokból azokat a 
szervezeteket, amelyek szlo-
vák nyelvű kalendáriumot 
adnak ki. Így született meg 
annak a gondolata, hogy 
egy, a határon túli szlovákok 
életét bemutató kalendári-

um is megjelenjen: elindult a 
Szlovák Világkalendárium.

A Csabai Kalendáriumot 
Ludovít Pomichal, a Hatá-
ron Túli Szlovákok Hivatala 
Média Bizottságának tagja, 
a Nemzeti Kalendáriumot 
és a Világkalendáriumot 
pedig Vladimír Valentik, a 
bácspetrőci Szlovák Kiadó 
Kft. igazgatója mutatta be. 

Gyemendi Réka

A Gyulán és Nagyszalon-
tán készült Toldi filmet feb-
ruár közepén mutatták be 
Békéscsabán, a Munkácsy 
Mihály Múzeum konferen-
ciatermében. 

Nagy-Laczkó Balázs, a film 
forgatókönyvírója a vetítésen 
elmondta: 2018-ban Nagy-
szalonta és Gyula városa 
elhatározta, hogy egy új pro-
jektbe kezd egy rendhagyó 
formációban. Az volt a cél, 
hogy megmutassák a tájegy-
ség közös kulturális értékeit, 
és azt is, mi az, ami miatt 
Arany Jánosnak a Toldi című 
műve összeköthető a mai ér-
tékekkel. Hozzátette: nagyon 
fontos volt számukra, hogy a 
diákok is megtalálják a kap-

csolódási pontot a művel. 
Baranyai Tamás elsőfilmes 
rendező kiemelte, hogy bár 
21. századi környezetben for-
gatták le a Toldit, valamennyi 
fontos epizódot megjelenítik 
a filmben, vagyis követték a 
mű eredeti menetét, sőt, az 
eredeti szövegeket narrátor 
segítségével idézik fel. Arany 

János elbeszélő költeményé-
nek 21. századi feldolgozá-
sában a helyi fiatalok mellett 
olyan színészek is szerepet 
vállaltak, mint például Koncz 
Gábor, Reviczky Gábor és 
Kovács István, sőt, szerepel a 
filmben – mint cseh vitéz – az 
erőemelő Fekete László is.

Gy. R.

Veszélyben vannak zümmögő barátaink!

 

 

 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, 
a 2020/2021-es nevelési évre óvodai ellátást igénylő gyermekek 

szülei részére NYÍLT NAPOT szervezünk az alábbi 
időpontokban: 

2020. március 18-19-20.  
(szerda-csütörtök-péntek) 

900 – 1200 óra között 
A nyílt napok programja 2020. március 18-19-én: 
900-1000       az óvoda bemutatása – tájékoztató a szülők részére 
1000-1200   betekintés a csoportok életébe, az irányított és 
            szabadidős tevékenységekbe 
2020. március 20-án lehetőséget biztosítunk, hogy 
gyermekeikkel együtt is látogatást tegyenek óvodánkba, 
bekapcsolódhassanak a csoportok életébe. 
 
 
 
A Szlovák Óvoda a férőhelyek 

függvényében Békéscsaba 
egész területéről várja az 

óvodába jelentkezőket. 
Érdeklődni a 66/453-530 és a 
20/480 7602 telefonszámon 

lehet. 
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LENC SÉ SI  KÖZÖS SÉGI  H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177

lencsesikozhaz@gmail.com

„Kétszázötven menyasszonyom volt” Együtt többek, erősebbek vagyunk

Berta Jimmy, a ceremóniamester Lépések a jó házasságért

Házas-pár-baj vetélkedő Tippek párunk megértéséhez

Február 9-e és 16-a kö-
zött volt a házasság hete, 
amellyel kapcsolatban 
Berta Jimmy János ce-
remóniamesterrel, vagy 
ahogy magamagát nevezi: 
vándorkomédiással be-
szélgettünk. 

– Szoktál még lámpalázas 
lenni?

– Mindig. Amikor nincs 
a gyomromban ideg, az azt 
jelenti, hogy nem jó, amit 
csinálok. Volt olyan időszak, 
amikor úgy mentem el egy 
lagziba, hogy semmi stenk 
nem volt bennem. Az volt a 
szerencse, hogy bementem 
a mosdóba, és azt mondtam 
magamnak, hogy „szedd ösz-
sze magad, mert ez így nem 
lesz jó!”. Feltunningoltam 
magam, hogy „gyerünk, csi-
náljuk!”, és lett egy jó kis 
muri. Szerencsére olyan 
emberek vannak körülöttem, 
akik nem akarnak gagyit csi-
nálni, és húznak.

– Mi vagy egy lakodalom-
ban? Ceremóniamester? 

– Házigazda. Mókames-
ter. Vándorkomédiás. Hogy 
jó legyen a hangulat, fontos 
a humor, olyan igazi humor, 

amire az emberek szeretettel 
gondolnak vissza, és még 
utólag is tudnak nevetni rajta. 

– Hogyan lettél ceremó-
niamester, illetve vándorko-
médiás?

– Egyszer az egyik isme-
rősöm azt mondta, hogy na-
gyon szeretné, ha én lennék 
a vőfélyük. Szépen felkészül-
tem a feladatra, és nagyon 
jól sikerült. Aztán jött a töb-
bi. Minden esküvőről nagyon 
komoly forgatókönyv készül. 
Á-tól cettig megismerem a 
párokat, s ennek fényében 
felállítok egy vázat, majd erre 
rápakolok egy rakat improvi-
zációt. Itt én nem szereplő, 
hanem szolgáltató vagyok… 

De szép lassan abba akarom 
hagyni, mert úgy látom, ma 
sokan úgy házasodnak, hogy 
nincs mélysége a dolognak; 
és én ebben már nem akarok 
részt venni. Miközben ezt az 
elején még nem tudom. Nem 
esik jól, ha néhány év múlva 
elválnak, ezt kicsit magamra 
veszem, miközben nem miat-
tam válnak el.

– Az évek során össze-
sen hány párnak segítettél jó 
hangulatban egybekelni? 

– Életemben összesen 
250 menyasszonyom volt… 
De rögtön az elsőt el is vet-
tem. Tavaly volt a 25. házas-
sági évfordulónk.

Such Tamás

Mi szükséges a sikeres, 
harmonikus házassághoz? 
Ez a kérdés nem csak a há-
zasság hete apropóján iz-
gathatja a párokat, hanem 
az év minden napján. 

Szicsek Margit tanácsadó 
szakpszichológus kérdé-
sünkre úgy fogalmazott: az 
elköteleződésnek fontos sze-
repe van a kapcsolatok meg-
erősítése szempontjából. 
Ma már egész iparág épül 
a házasságkötésekre, sok 
időt és hatalmas energiákat 
vesz igénybe megszervezni 
a nagy napot. 

– Azt javaslom a házas-
ságot kötni szándékozóknak, 
hogy ezt az energiát őrizzék 
meg a kapcsolat későbbi idő-
szakaira. Nagyon fontos, hogy 
olyan önismereti, fejődési sza-
kaszon menjünk keresztül a 
házasságkötés után is, amely 
révén követhetők a társunkkal 
szembeni elvárások – mond-
ta Szicsek Margit, hozzátéve: 
ne várjunk arra, hogy a másik 
tegye meg az első lépést, te-
gyük meg mi magunk.

Leszögezte, hogy egy kap-
csolat nem magától működik, 
azt folyamatosan működtetni 

kell. Érdemes leülni és át-
beszélni, ha a pár sokszor 
zördül össze apróságokon 
– ilyenkor végig kell venni a 
kiváltó okokat. 

– Mindannyiunkban van-
nak a gyerekkorból hozott 
pici, időzített bombák, ha erre 
rácseng egy apróság, és az 
mindig nagyot durran, akkor 
annak mindig magunkban kell 
keresni az okát – jelentette ki. 

A jó házassághoz szükség 
van nyitott kommunikációra 
is, vagyis arra, hogy ne gyűj-
tögessük a sérelmeket – fűz-
te hozzá a szakpszichológus. 
Amikor a másik megkérdezi, 
hogy mi bajod, akkor ne az 
legyen a válasz, hogy semmi, 
hanem fogalmazzuk meg, mi 

bánt bennünket, még akkor 
is, ha csak rossz napunk van 
és szeretnénk egy kis nyugal-
mat. Ezenfelül ne forgassunk 
a fejünkben egy saját filmet, 
amelyet a másik nem lát, és 
amelyre csak mi reagálunk.

A pszichológus arra is rá-
mutatott, hogy amennyiben 
szerencsénk van, akkor a 
házasságban megtaláljuk 
a másik felünket. Úgy véli, 
lehet azt hangoztatni, hogy 
a szingli létnek mennyi elő-
nye van, ugyanakkor minden 
szingli arra vágyik, hogy meg-
találja a másik felét. "Együtt 
többek, erősebbek vagyunk 
és biztonságosabban állunk a 
világban" – mondta.

Varga Diána

KIÁLLÍTÁS
Bartyik János békéscsabai alkotó festményeiből összeállított 
kiállítás megtekinthető március 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Március 2.,hétfő 17 óra – Közös gondolkozás a kertészet 
jegyében. Vendégünk Sipos József növényorvos, gazdálkodó.

Március 9., hétfő 14 óra – Áchim L. András élete
és munkássága címmel Csépai Imréné nyugalmazott tanár 

vetítéssel egybekötött előadása a Nyugdíjasklubban. 
Március 16., hétfő 14.30 óra – Dr. Kertész Jánosné vetítéssel 

egybekötött útiélmény-beszámolója a Nyugdíjasklub foglalkozásán 
Barcelona címmel.

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL…”
Március 15., vasárnap 15 óra – a határainkon belül és túl élő és 
alkotó magyar fotósok számára XVIII. alkalommal meghirdetett 
pályázat kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Beszédet 
mond dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő. A díjakat átadja 
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Ünnepi műsort ad a Kemény 
Gitárklub. Megtekinthető április 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

KIRÁNDULÁS
Március 15., vasárnap – a Természetjáró kör kirándulása 
Orosházára. Emlékezés Mikolay Albertre és a szabadságharc 
hőseire. Indulás 8.47-kor vonattal a békéscsabai vasútállomásról. 

TORNÁK 
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 

• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  

• Seniortorna – minden csütörtökön 10 órától.
Mozgás- és erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva. 

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 

19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.   
• Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig.
• Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön
19.45-től 20.45-ig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

Rögtön az első menyasszonyát el is vette   Fotó: Such T.

A házasság hetében a jaminai 
evangélikus gyülekezeti ház-
ban házas-pár-baj vetélkedőt 
tartottak. Ennek a célja az 
volt, hogy a házastársak közti 
kapcsolatot erősítsék szóra-
koztató feladatok közös meg-
oldásával. Ahogy Nagy Zoltán 
esperes fogalmazott: „fontos-
nak tartjuk, hogy a házassági 
szövetséget hangsúlyozzuk, 
annak áldásaira rávilágítsunk.

Mire vágyik a férjem? Mire 
vágyik a feleségem? Tények 
és tippek párunk jobb meg-
értéséhez – címmel tartott 
előadást Remete Tamás 
házassági tanácsadó, pár-
kapcsolati coach a Lencsési 
Közösségi Házban Valentin-
napon. Mint mondta, ha egy 
pár mindkét tagja szeretné 
helyrehozni a kapcsolatukat, 
akkor lehet segíteni. 
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Célhoz ért a városi jótékonysági bálon összegyűjtött támogatás

Több mint kétmillió forinthoz jutott az állatmenhely
Még a báli szezon elején, 
január 18-án rendezett 
jótékonysági bált a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
Vigadójában Békéscsa-
ba önkormányzata. A bál 
kedvezményezettje a Csa-
bai Állatvédők Közhasznú 
Egyesület volt. Az össze-
gyűlt, több mint kétmillió 
forintos támogatás február 
19-én ért célhoz.

Kettőszázötvennél is több 
négylábú tartózkodik jelenleg 
a Csabai Állatvédők Közhasz-
nú Egyesület Kétegyházi úti 
telephelyén. A jelentős túlter-
heltséggel üzemelő telepen 
nem végeznek altatásokat, 
leszámítva azokat az esete-
ket, amikor az állatok egész-
ségi állapota azt indokolja. 
További költségeket jelent 
az esetleges gyógykezelés, 

valamint a szükséges oltá-
sok beadása. A jótékonysági 
bálon befolyt 2 millió 50 ezer 
forintnyi támogatást Szarvas 
Péter a polgármester adta 
át az egyesületet képviselő 
Kiszely Zoltánnénak.

– Minden forintnak örülünk, 
és nagyon hálásak vagyunk 
az önkormányzatnak a folya-
matos támogatásért, valamint 
azoknak is, akik révén most 
ekkora összeggel gazdagod-
hatott a menhely – mondta el 
Kiszely Zoltánné.

Hozzátette, hogy a te-
lephelyen szükségessé vált 
az elektromos vezetékek 
cseréje, valamint a fűthe-
tő helyiségekben található 
hősugárzókat elektromos 
fűtőtestekre szeretnék cse-
rélni. Elengedhetetlen to-
vábbá egy mobilkonténer 
beszerzése is, az állatorvo-
si vizsgálatokhoz szüksé-
ges szállítóboxok tárolása 

ugyanis jelenleg nem meg-
oldott. Kiszely Zoltánné ki-
emelte, hogy kennelbővítést 
is terveznek, mert az elmúlt 
hetek során jelentősen nőtt 
a beérkező kutyák száma: 
január 30-án tizenhat, febru-
ár 14-én kilenc, 17-én pedig 
újabb kilenc négylábú került 
a menhelyre.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta, hogy a Csabai 
Állatvédők Közhasznú Egye-
sület munkatársai évek óta 
sokszor erőn felül tesznek ele-
get azoknak a jogszabályi kö-
telezettségeknek, amelyek a 
gyepmesteri telepeket érintik.

– Az itt dolgozó személy-
zet régóta stabil, jó gondozó-

ja és őrzője a négylábúaknak, 
a műszaki feltételek azonban 
nem megfelelőek. Ezért a 
város – az évi 10 millió forint 
körüli állandó támogatás mel-
lett – az idén az egyesületet 
választotta a jótékonysági 
bál kedvezményezettjének – 
emelte ki a polgármester.

D. Nagy Bence

Kiszely Zoltánné vette át az adományt Szarvas Péter polgármestertől



Tizenötödik születésnapját 
ünnepelte a Kemény Gitár-
klub február 16-án a BSZC 
Kemény Gábor Logisztikai 
és Közlekedési Szakgimná-
ziumában.

Lustyik István, a klub vezetője 
elmondta: jelenleg ötvenkét 
főből áll a Kemény Gitárklub, 
tagjaik között vannak kemé-
nyesek, más iskolákba járó 
diákok, általános iskolás felső 
tagozatosok, de aktívan dol-
gozó felnőttek és nyugdíjasok 
is. A jubileumi ünnepségen 
elsősorban szerették volna 
megünnepelni az eltelt 15 
évet, másodsorban fontosnak 
tartották, hogy megköszönjék 
a fenntartójuknak és támoga-
tóiknak, hogy létezhet a klub. 
Fontos volt az is, hogy a társ-
ifjúsági szervezetekkel és gi-

tárklubokkal együtt ünnepel-
jenek ezen a napon.

– A gitár rendkívül népsze-
rű hangszer, az egyik olyan, 
amin a legkönnyebben meg 
lehet tanulni játszani. Sokan 
kacérkodnak azzal a gondo-
lattal, hogy szeretnének ze-
nét tanulni, és karácsonyra 
gitárt kérnek. Valameddig el 

tudnak jutni tudásban úgy is, 
ha az internetről próbálkoz-
nak. Ezután valaki zeneis-
kolába megy, más magánta-
nárhoz, és vannak olyanok, 
akik eljönnek hozzánk, a 
gitárklubba. Ennek köszön-
hető, hogy már 15 éve tudjuk 
ezt csinálni – osztotta meg a 
klubvezető.

Az elmúlt évekre vissza-
tekintve kiemelte, hogy több 
tehetségkutatón is indultak. 
Az ügyesebb, illetve aktívabb 
tagjaik közül csapatok, duók, 
triók, quartettek alakultak e 
célból. Sok eredményt elér-
tek, több díjat is magukénak 
tudhatnak.

Gyemendi Réka

Február 17-én tartották a Békés Megyei Könyvtárban a Bod 
Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny írásbeli forduló-
ját általános és középiskolás diákoknak. Rakonczás Szilvia, 
a könyvtár igazgatója elmondta: a verseny lényege nem az, 
hogy a gyerekek megmutassák, milyen könyvtárosok lenné-
nek, hanem az, hogy arról adjanak bizonyságot, miként tud-
nak információt keresni akár idegen környezetben. A mostani 
verseny témája a világűr és az ember volt. A gyerekeknek a 
matematikától a csillagászaton át a néprajzig kellett külön-
böző területeken megoldásokat keresniük a szótárakban, 
kézikönyvekben, lexikonokban. A diákoknak  kilencven perc 
állt a rendelkezésükre a feladatlap kitöltéséhez, amelyet bo-
rítékolva küldtek tovább a könyvtárosok a főszervezőnek. Az 
eredményekről február végén kapnak értesítést. 

Szilágyi Viktória
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Látogasson el hírportálunkra!

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata

Várai Zsuzsanna: Hogyan rendezkedtek be új otthonukban őseink?
A jobb életkörülmények 
reményében 1723-ig 213 
család, majd átlagosan évi 
negyven szlovák család ér-
kezett, közülük többen vég-
leg megtelepedtek a köz-
ségben. Az 1720-as évek 
végére Csabát már csaknem 
teljes egészében szlovákok 
lakták. Nagyon fontos volt 
számukra, hogy a földesúr 
elismerte szabad költözkö-
désű jobbágyi jogállásukat 
és hogy a szolgáltatásokat, 
mint taxások egy összegben 
fizethették. Lényeges volt 
a beköltözők részére az is, 
hogy engedélyezték nekik 
a szabad vallásgyakorlatot, 
így 1717-re már kis méretű, 
paticsfalú, nádból készült, 
sárral tapasztott templomot 
is építettek. Kezdetben az 
evangélikus szlovákok és az 
uradalom tisztjei is mindent 
megtettek, hogy megaka-
dályozzák a más vallásúak 
betelepülését, végül ez még-
sem sikerült. 1746-ra már 41 
római katolikus szlovákot 
tartottak nyilván.

A község igazgatási szer-
vezeteit is hamar kialakítot-
ták, 1717-ben az első bíró 
Bánszki György lett. 1720-
ban már saját pecséttel is 
rendelkezett Csaba. A pe-

csétnyomón megtalálható 
volt a lépő kétfarkú oroszlán, 
alatta a hallal, ami a mai cí-
merben is szerepel. A főbírót 
mindig a legvagyonosabb 
jobbágyok közül választotta a 
falu. Helyettese a törvénybíró 
volt, munkájukat tíz esküdt 
segítette. A község 1748-tól 
járási székhely lett, ezért a 
mai Kossuth téren felépítet-
tek egy szolgabírói lakot. 

A beköltözést követő évti-
zedekben a lakosság megél-
hetését elsősorban az állat-
tartás jelentette Az ártereken 
télen és nyár közepén, az ár-
mentes területeken pedig az 
év többi részében állt rendel-
kezésre jó legelő, ami lehe-
tővé tette a rideg és félrideg 
állattartást. A hízott marha 
jelentette ekkor a parasztság 
legfontosabb bevételi forrá-
sát, de juhot, sertést, ökröt és 
lovat is tenyésztettek. Az új-
ratelepülést követő időszak-
ban a földművelés kizárólag 
a lakosság ellátására és az 
adók megfizetésére szorít-
kozott. Mindenki annyi terü-
letet művelt meg a határból, 
amennyit igaereje alapján 
képes volt megcsinálni. 

A legtöbb mesterember 
csak télen vagy alkalmilag 
foglalkozott iparos mun-

kákkal. 1733-ban a község 
tulajdonában három ipari lé-
tesítmény, a serfőző, a mé-
szárszék és a malom műkö-
dött. A csabai vevőket sokáig 
a gyulai iparosok látták el. 
Nehezen alakult ki a keres-
kedőréteg is. Vásárt sokáig 
nem tarthattak a községben.

A falu lakossága szépen 
növekedett, míg 1786-ban 
959 telkes jobbágy, 94 házas 
zsellér, 561 házatlan zsellér 
fizette az adót és a szolgál-
tatásokat, addig a népes-
ségszám a századforduló 
előtt elérte a tízezer főt, majd 
1847-re meghaladta a 22 ez-
ret. Így Csaba mezővárossá 
nyilvánítása előtt évtizedekig 
Magyarország, vagy talán 
egész Európa legnagyobb 
falva lett.

Kezdetben házaikat a ter-
mészet adta anyagokból, 
főleg nádból – paticsfal – ké-
szíthették, az utcák rövidek és 
görbék voltak, mert az építők 
igyekeztek kikerülni a vize-
sebb részeket. A lakóházak 
számára is próbálták megta-
lálni a szárazabb területeket. 
Fokozatosan tértek át a tartó-
sabb anyagok használatára, 
így a belterületen kialakult 
a vályogfalú, náddal fedett 
simléderes ház, melynek 

legjellemzőbb része az utcá-
ra benyúló félköríves sipkás 
tornác volt. A melléképületek, 
összezsúfolt házak állandó 
tűzveszélyt jelentettek. Az ut-
cákon sáros időben ajánlatos 
volt hosszú szárú csizmában 
járni, ugyanis járda nem volt, 
legfeljebb a központban desz-
kapalló. Ekkor még a középü-
letek is vályogból épültek, így 
a tanácsháza és a papi laká-
sok is. 

Az itt élők nagy gondot for-
dítottak a gyermekeik iskoláz-
tatására is. Az első evangé-
likus iskola 1718-ban kezdte 
meg működését, amit hama-
rosan továbbiak követtek. A 

katolikusok pedig 1756-ban 
indították első iskolájukat.

A 18. század végére a 
növénytermesztés egyre na-
gyobb szerepet kapott az ál-
lattartás mellett, hiszen a ha-
diszállítók jó áron vásárolták 
fel a kiváló minőségű csabai 
búzát, lisztet. A termékek ér-
tékesítését azonban akadá-
lyozták a rossz közlekedési 
viszonyok, a sáros utak. Pró-
bálták a szállítást vízi úton 
megoldani. 1772-ben hatal-
mas földmunkához fogtak, 
amelynek eredményeként 14 
km hosszúságban elkészült a 
falut a Fehér-Körössel össze-
kötő Élővíz-csatorna. Ezután 
vízi úton érkezett a mai gyu-

lai úti hídnál lévő kikötőbe az 
erdélyi hegyekből leúsztatott 
rönkfa. 

1776-ban egy ezred ka-
tonát helyeztek el Csabán. 
Az ellátásukhoz szükséges 
élelem és takarmány be-
szerzésének megkönnyíté-
sére hetivásár tartására ka-
pott jogot a település, amit 
szerdai napon a községháza 
előtt rendeztek. 1820-ban a 
csabai földbirtokosok a ki-
rályhoz fordultak országos 
vásár tartása érdekében, 
amit végül csak 1840-ben 
engedélyeztek a békési és 
a gyulai uradalom tiltakozá-
sa miatt. Ezzel Csaba végre 
mezőváros lett jogilag is.

Élővíz-csatorna                                   Fotó: www.antikfoto.huHarruckern János György 
Fotó: www.bekeswiki.bmk.hu

A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

Békéscsabán kimondottan belvárosi 69 m2-es lakás 
eladó. Tel.: 30/684-5745.

Békéscsabán (Gerlán) 1,7 hektár (56 aranykorona) 
önálló helyrajzi számú szántó eladó. Tel.: 30/736-7433.

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es 
karbantartott építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott 

kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Telefon- 
és digivezeték az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.

Ha szeretnél egy tanyát és nem szereted a sarat, akkor 
hívjál! 3 szobás családi ház városi vízzel, három fázissal, 

központi fűtéssel jó áron eladó, Kenderföldeken. 
Tel.: 70/519-3376 vagy 70/408-9838.

SZOLGÁLTATÁS
Kéz- és lábápolást (benőtt körmöt is) vállalok. 

Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
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.

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.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: két tripla piros virágú hibiszkusz, 
egy nagy papagájvirág, egy nagy szobai jukka, Daewoo 
40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, nem 
használt diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.

Tizenöt éves a Kemény Gitárklub

Bod Péter könyvtárhasználati verseny 
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2020. március 9., hétfő

2020. március 2., hétfő

2020. március 10., kedd

2020. március 3., kedd

2020. március 11., szerda

2020. március 4., szerda

2020. március 12., csütörtök

2020. március 5., csütörtök

2020. március 13., péntek

2020. március 6., péntek

2020. március 14., szombat

2020. március 7., szombat

2020. március 15., vasárnap

2020. március 8., vasárnap

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Kikötő
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 BRSE–Haladás
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 BRSE TV
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Totemállatok
21.50 Aggódunk érted 17.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Szomszéd vár
  9.10 Egy nap a világ IV./2.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A Brigád
21.50 Ukránok, pelikánok,
 lipovánok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 BRSE TV
  9.00 Közgyűlés (élő)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
21.00 A Szulejmán titok
21.50 Az Egyórás üzlet
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

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

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Épí-Tech
  8.10 Generációnk
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 A meghódított
 Kárpát-medence
21.50 Gogo és George
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális 
  7.40 Generációnk
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Ezüstbojtár
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Az elveszett nagypapa
21.50 Aggódunk érted 5.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Ahonnan elindultam
21.55 Aggódunk érted 17.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ IV./2.
21.00 Új Eldorádó
22.15 Tizenötezer lépés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ IV./2.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE–Haladás
 röplabda-mérkőzés
12.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Szolnoki Nemzetközi
 Versenytánc Gála
23.10 Híradó
23.30 Művészbejáró
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ IV./2.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Monte Cristo grófja
23.05 Híradó
23.25 Művészbejáró
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Március 15. ünnepség
11.00 Híradó
11.20 Képújság
16.00 Egy nap a világ IV./2.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Légy jó mindhalálig
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ IV./2.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ IV./2.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Ludas Matyi
 a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ IV./2.
24.00 Képújság

A        MŰSORA • 2020. március 2–15.

K I T E K I N T Ő

2020. március 2. 21.00 2020. március 3. 21.00 2020. március 5. 21.00 2020. március 6. 21.00 2020. március 10. 21.00 2020. március 13. 21.55 2020. március 14. 21.00
Totemállatok A Szulejmán titok Az elveszett nagypapa Új Eldorádó A Brigád Aggódunk érted 17. Nemzetközi Versenytánc Gála

Ötödik alkalommal rendeztek medencés sárkányhajóversenyt Szarvason
Február 15-én rendezték 
meg a Szarvasi Medencés 
Sárkányhajó Verseny és 
Magyar Kupa 2. forduló-
ját. A rendezvényt a Körös 
Dragon Sárkányhajós és 
Szabadidős Sport Egye-
sület, valamint a Szarvasi 
Szent Klára Gyógyfürdő 
szervezte, támogatójuk a 
Magyar Sárkányhajó Szö-
vetség volt.

A sárkányhajózás Dél-Kí-
nából származik, története 
kétezer évvel korábbra nyú-
lik vissza. Magyarországra 
1996-ban érkezett meg a 
sportág, majd 2003-tól rob-
banásszerűen elterjedt. 

– A versenyen hatfős 
csapatok ülnek a húszsze-
mélyes hajókba egymással 
szemben, majd vezényszóra 
elkezdenek evezni. Az a csa-

pat győz, amelyik el tudja tol-
ni a másik hajót az ellenkező 
irányba 2,5 méterrel – ismer-
tette Nyerges Miklós, a Körös 
Dragon Sárkányhajós Egye-
sület elnöke, aki elmond-
ta, hogy az összes Magyar 
Sárkányhajó Szövetség által 
nyilvántartott egyesület jelen 
volt a versenyen.

A megmérettetésen álta-
lános iskolás, középiskolás 
és felnőtt korcsoportokban 
mérték össze tudásukat 
a versenyzők. A nevezők 
Szegedről, Kecskemétről, 
Békésről, Vácról, Székesfe-
hérvárról, Tolnáról, Mezőtúr-
ról és Budapestről érkeztek, 
külföldről pedig Szerbiából 
és Romániából. 

Szabó Miklós, a Dunai 
Sárkányok megálmodó-
ja és vezetője elmondta, 

hogy csapatuk 2009-ben 
vett részt először Európa-
bajnokságon, ahol bronz-
érmet szereztek, azóta pe-
dig rendszeresen indulnak 
csapatjellegű versenyeken, 
világ- és Európa-bajnoksá-

gokon. Tavaly például hat 
aranyérmet nyertek a se-
villai csapat Eb-n a három 
ezüstérem mellett, valamint 
2018-ban is három aranyér-
met vihettek haza egy má-
sik versenyről. 

– Ez az ötödik medencés 
versenyünk, az egyesületünk 
is ötéves. Örülünk, hogy min-
den évben egyre többen jön-
nek, és mindig jó a hangulat 
– mondta el Nyerges Miklós.

Gy. R.
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Medovarszki Györgyné (90) Balogh János Béláné (90)

90 90

Szülinapi frizurashow március 14-én

Március 14-én a Csaba Center aulájá-
ban bemutatókkal és különböző prog-
ramokkal várja az érdeklődőket a 18. 
születésnapját ünneplő Lívia Fodrász-
szalon és Borbélyműhely csapata. A 
részletekről Recskiné Bunzel Líviát, a 
szalon fodrászmesterét kérdeztük. 

– Mi motivált benneteket arra, hogy a sza-
lon megalakulásának 18. évfordulójára 
ilyen nagy rendezvénnyel készüljetek?  

– Úgy gondolom, hatalmas dolog, 
hogy 18 éve jelen vagyunk a békéscsa-
bai szépségiparban. Ez legfőképpen a 
vendégeinknek köszönhető, ha nem len-
nének ilyen hűségesek, nem maradhatna 
életben ez a vállalkozás. Manapság egyre 
többen szeretnének megszépülni, kihozni 
magukból a legjobb formájukat. Ehhez, 
ha mód van rá, szakember tanácsát is ki-
kérik: vajon mi állna nekik a legjobban? A 
bemutatónk arra épül, hogy természetes 
hajviselettel egészen különböző korosz-
tályok mutatják meg azt, hogyan lehet 20, 
40, 50 vagy akár 77 évesen is jól kinézni. 
Többségében olyan emberek lépnek fel 
majd modellként a színpadon, akik évek 
óta a vendégeink, és a mindennapi hajvi-
seletüket mutatják be. 

– A frizurabemutatókon általában ext-
rém viseleteket láthatunk. Ezek szerint itt 
nem erről lesz szó. 

– Mi a hétköznapi, divatos, hordható haj-
viseleteket, alkalmi frizurákat és a külön-
böző stílusokat szeretnénk felvonultatni. 
Például azt, hogy akár egy férfiasan rövid-
re vágott hajjal hogyan lehet valaki nagyon 
is nőies. Vagy azt, hogy hasonló frizurát 
hogyan tudnak a különböző korosztályok 
viselni úgy, hogy az tükrözze az egyéni-
ségüket. Azt is megmutatjuk, hogy ugyan-
azt a frizurát hogyan lehet pár mozdulattal 
akár otthon is alkalmivá változtatni. 

– Hogyan áll össze a március 14-ei 
program? 

– Ez egy szórakoztató jellegű, vizuá-
lis élményt nyújtó produkció lesz, táncos 
blokkokkal, élő zenével. Közben a színpa-
don tanácsokkal szolgálunk, és variálunk 
majd a frizurákon – performance-szerűen. 
Emellett kísérőrendezvényként lesz haj-
ápolási tanácsadás és díjmentes kamerás 
fejbőrvizsgálat. A gyerekekre is gondol-

tunk, hogy amíg a szülők érdeklődnek, ők 
is el tudják foglalni magukat. 

– Kik a szervezők és a közreműködők?  
– A Lívia Fodrászszalon és Borbélymű-

hely 12 fős csapata dolgozik azért, hogy ez 
a program létrejöjjön.  Műsorvezetőnk a szín-
házból Komáromi Anett és Nagy Róbert lesz. 
A vendégeink közül pedig 35 modellt vonulta-
tunk fel, akiknek nagyon hálás vagyok a köz-
reműködésükért. 

– Általában inkább a kerek évfordulókat 
ünneplik meg. Ti miért éppen a tizennyolca-
dikat?  

– Lehet mondani, hogy azért, mert nagy-
korúak lettünk. Persze az is hozzátartozik a 
történethez, hogy otthon vagyok a gyerme-
kemmel, most több időm van a szervezésre, 
és kicsit ki vagyok már éhezve arra a mun-
kára, ami az életemnek szintén fontos része. 
Emellett a kollégáim is szívesen ráálltak, 
hogy ismét megmutassuk magunkat, ezzel 
a szórakoztató programmal köszönve meg 
vendégeinknek a bizalmat.

 
Programok:
11.00-kor nyitó frizurashow.
12.00-tól 14.00-ig kamerás fejbőrvizsgálat és stí-
lustanácsadás, férfiaknak haj- és szakálltippek, 
nyereménysorsolásra való regisztrálás.
14.00-től frizurashow.
15.00–17.30-ig gyerekprogramok (hajfonás, 
csillámtetkó, kézműves-foglalkozás) kamerás 
fejbőrvizsgálat és stílustanácsadás, férfiak-
nak haj- és szakálltippek, nyereménysorso-
lásra való regisztrálás.
17.30-tól záró frizurashow, értékes nyere-
mények sorsolása.

Táncoltak, zenéltek az óvodások

Vászonra vitt érzelmek

A Munkácsy Emlékház február 
közepén zenés, interaktív far-
sangi programot szervezett óvo-
dásoknak a Csabagyöngyében. 
A közös zenélést, táncolást kéz-
műves-foglalkozás követte, ame-
lyen a kicsik farsangi maszkokat 
készíthettek. A program első 
felében Zsombok Réka (Zséka) 
énekeltette és táncoltatta meg a 
gyerekeket, sőt, közös zenélésbe 
is bevonta őket, amit a kicsik na-
gyon élveztek. A rendezvényre a 
Penza és a Hajnal utcai óvodából 
érkeztek a gyerekek.

Főként a női érzelmeket jeleníti 
meg képein a békéscsabai Bartyik 
János, akinek a Lencsési Közös-
ségi Házban nyílt kiállítása. A 
pedagógusként Békésen dolgozó 
alkotót mindig is érdekelték a mű-
vészetek: a festés, az agyagozás 
és a fafaragás. Végül 3,5 éve érett 
meg benne az elhatározás, hogy 
ecsetet ragadjon. Először tussal 
kezdett dolgozni, majd áttért az 
akvarellre, végül pedig az akril kö-
vetkezett és ennél a technikánál 
kötelezte el magát. 

Hirdessen nálunk!

Apróhirdetéseit  a 
7.Tv képújságában is 

közzétesszük!

66 / 740 700
info@bmc.media .hu

D www.behir.hu
F  facebook .com / behir.hu

I  instagram.com / behir.hu
Y youtube .com / behirhu
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Megnyitották a sebészeti pavilontFergeteges vígjáték, ajándék a közönségnek

1935. február 15-én ünne-
pélyes keretek között, a 
vármegyei és városi elő-
kelőségek és Békéscsaba 
egész orvosi karának jelen-
létében, délelőtt 11 órakor 
avatták fel a városi közkór-
ház sebészeti pavilonját.

A meghívottak – Fáy István 
dr. főispán, Jánossy Gyu-
la polgármester, Weis Ist-
ván dr. OTI elnökigazgató, 
Márky Barna dr. kormány-
főtanácsos, Medovarszky 
Mátyás dr. csabai főjegyző 
és több más előkelőség – 
jelenlétében Jánossy Gyula 
polgármester üdvözölte a 
megjelenteket. 

– Nem feledkezhetünk el 
ebben az ünnepélyes pilla-
natban arról a két személy-
ről, akik a legtöbbet tettek 
azért, hogy Békéscsaba 
közegészségügye mérföldes 
lépést tegyen előre. Néhai 
Vass József volt népjóléti mi-
niszterről és Bud János dr. 
országgyűlési képviselőnk-
ről, aki nagyon sokat fárado-
zott érdekünkben – monda 
Jánossy Gyula.

A polgármester után Fáy 
István főispán adta át a kór-
ház új épületét a rendelteté-
sének. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy az új, 100 ágyas 
sebészeti pavilon az ország 
egyik legkorszerűbb sebé-

szeti osztálya. Megteremti a 
lehetőséget, hogy nagy tudá-
sú képzett orvosok felelős-
ségteljesen végezhessék ott 
a gyógyítást.

A főispán nagy hatá-
sú beszéde után Jánossy 
Gyula polgármester felkérte 
Remenár Elek dr. igazgató 
főorvost, kitűnő sebészt, a 
kórház alapjainak megte-
remtőjét, hogy vegye át az új 
kórházépületet.

Remenár Elek megin-
dultan így szólt: „Köszönet 
és hála Békéscsaba kö-
zösségének, a városnak, a 
megyének és az államnak. 
Tizenhárom éven keresz-
tül folytattunk harcot, hogy 
megvalósítva lássuk álmun-
kat. Szeretném látni, hogy a 
betegek enyhülést találnak 
majd a szép épületben.”

Ezt követően Becsey Osz-
kár kórházi főorvos mondott 
köszönetet Remenár dok-
tornak, majd a vendégek az 
új épület megtekintésére in-
dultak. A látogatás közben 
mindenki elragadtatással 
nyilatkozott a fényben úszó 
folyosók, a világos hófehér 
falú szobák berendezéséről, 
a zománcos éjjeliszekré-
nyekről, a fénylő rézágyak-
ról. Egy emelettel feljebb a 
csempézett falú, nagytük-
rös, többlámpás műtőről és 
a röntgenhelyiségről. A se-
bészeti osztály hamarosan 
elkezdte munkáját. A betege-
ket felkészült sebészek, kép-
zett ápolónővérek gyógyítot-
ták, hogy ki-ki egészségesen 
térjen vissza az életbe, min-
dennapi tevékenységeihez.

Gécs Béla

Murray Schisgal Szerelem, 
ó! című vígjátéka nagy siker 
volt a Broadway-n, filmen, a 
közönség kedvence hosszú 
éveken át a Vígszínházban. 
Az amerikai szerző darabja 
három ember különös sor-
sát tárja a néző elé, premier 
március 6-án a Sík Ferenc 
Kamaraszínházban.  

A nagyszínpadi előadások 
mellett stúdió- és kamarada-
rabok egész sora színesíti a 
repertoárt, a közönség ma-
gyar és külföldi szerzők mű-
veiből válogathat, s gyakran 
egyetlen napon több helyszí-
nen három-négy előadás is 
megy a Békéscsabai Jókai 
Színházban. A Szerelem, ó! 
című vígjátékkal valószínűleg 
folytatódik a kamaraművek 
sikerszériája. 

Schisgal vígjátékát 1965-
ben mutatták be a New York-i 
Broadway-n, 1967-ben film ké-
szült belőle Jack Lemmonnal 
és Peter Falkkal. Magyarra 
Karinthy Ferenc fordította, és 
a ’60-as évek közepén mutat-
ta be Várkonyi Zoltán rende-
zésében a Vígszínház – Dar-
vas Ivánnal, Ruttkai Évával és 
Bárdy Györggyel. Ilyen előz-
mények után jó eséllyel indul 
a darab Békéscsabán is, hogy 
Katkó Ferenc rendezésében 
és kitűnő alakításokkal a kö-
zönség kedvence lehessen. 

A történet alighanem a 
legtöbb korosztályt megérin-
ti, elgondolkodtatja és főleg 
szórakoztatja. Két iskolatár-
sa, Milt és Harry 15 év után 
találkozik, és újra kell gon-
dolniuk az életüket. Miltnek 
– akit Csomós Lajos játszik 
– jól megy sora, nagymenő, 
sikeres, nős ember. Harry vi-
szont – Tege Antal alakítja – 
hiába kereste élete értelmét, 
és éppen a folyóba akarja 
vetni magát. Milt próbálja 
meggyőzni, hogy a szere-
lemért érdemes élni, még 
saját feleségét is felajánlja a 
barátjának, csak hogy meg-
mentse. S akkor megjelenik 
a Nő – Liszi Melinda –, és 
természetesen minden meg-
változik a két férfi életében.

Katkó Ferenc a 
sajtónyilvános olvasópró-
bán igazi jutalomjátéknak 

nevezte a bohózatot, és egy 
legendát is megosztott a köz-
reműködőkkel és a sajtóval. 
Állítólag Várkonyi Zoltán ép-
pen Londonban volt, amikor 
telefonon értesült arról, hogy 
valamelyik Shakespeare-da-
rab megbukott a Vígszínház-
ban. Közölte, hogy a jobb fel-
ső fiókban ott a Szerelem, ó!, 
kezdjék el tanulni. Hazajött, 
három hét múlva bemutat-
ták, akkora siker lett, hogy 15 
évig játszották. 

A rendező azt ígérte, 
hogy groteszk, szatirikus 
bohózat készül, amely iga-
zi kellemes kikapcsolódást 
ígér a közönségnek. S mint 
mondta, a három színész 
remekül tud komédiázni, az 
előadás remélhetőleg Bé-
késcsabán is sokáig műso-
ron marad… 

Niedzielsky Katalin

A 85 éve avatott sebészeti pavilon mai látképe
Csomós Lajos, Liszi Melinda és Tege Antal     Fotó: A-TEAM


