
Elkészült és a békéscsabai 
képviselő-testület el is fo-
gadta a februári közgyűlé-
sen a város költségvetési 
rendeletét, amely egész 
évre meghatározza az ön-
kormányzat mozgásterét.

A városvezetés megfogalma-
zása szerint a legfontosabb 
feladatok közt az önkormány-
zat folyamatos működésének 
biztosítása, a fejlesztések, 
kiemelten az uniós forrásból 
finanszírozott Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program (TOP) és a kormány-
zati forrásból finanszírozott 
Modern Városok Program 
(MVP) projektjeinek megvaló-
sítása, illetve a város rende-

zettségének növelése szere-
pel. A 2020-as költségvetés 
főösszege 37,7 milliárd forint.

A büdzsé rögzíti, hogy idén 
is nagyon sok a kötelező fel-
adat, ugyanakkor továbbra is 
marad pénz az önként vállalt 
feladatokra, vagyis például 
a különböző támogatásokra 
(lakhatási, orvosi, sport- és 
civil szervezetek támogatása), 
a nyári gyermektáborok meg-
szervezésére, de ezek közé 
tartozik a helyi járatú buszköz-
lekedés fenntartása is.

A városüzemeltetési fel-
adatokra ebben az évben 
280 millió forinttal többet 
biztosítanak, valamint a 
pósteleki parkra 9,5 milliót, a 
temetőkre több mint 6 millió 

forintot fordítanak, ezenfelül 
a városvezetés a köztéri hul-
ladékgyűjtő edények számá-
nak növelésére tett ígéretet.

Az önkormányzat tovább-
ra is nagyban támaszkodik 
a helyi adóbevételekre (ilyen 
az iparűzési és a gépjármű-
adó), amelyek tavaly 4,6 mil-
liárd forintot tettek ki – 283 
millió forinttal többet, mint 
amelyre a szakemberek elő-
zetesen számítottak. Éppen 
ezért idén az önkormányzat-
nál még nagyobb bevételre, 
4,8 milliárd forinttal tervez-
nek. Ám ezt a számot érde-
mes óvatosan kezelni – az 
iparűzési adó esetében vál-
tozásokra lehet számítani a 
következő időszakban.

Átalakulnak a központi tá-
mogatások, a Békéscsaba 
és Térsége Többcélú Társu-
lás támogatása is jelentősen 
növekszik, ez a szociális in-
tézmények üzemeltetése és 
bértámogatása miatt fontos. 
Az önkormányzatnak to-
vábbra sem kell szolidaritási 
hozzájárulást fizetnie.

Az önkormányzati fenntar-
tású intézményekkel szem-
ben továbbra is elvárás, hogy 
a lehető legtakarékosabban 
működjenek. Az önkormány-
zati vagyont kezelő Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt.-től 
érkező forrásokra is nagyban 
számít majd a város. 
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Szakmai és energetikai célokat is szolgál a 163,5 milliós fejlesztés

Felújítják és bővítik a gerlai orvosi rendelőt

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
részeként teljesen felújít-
ják a gerlai felnőtt és gyer-
mek háziorvosi rendelőt. 
Az intézmény már nem 
felel meg a kor követelmé-
nyeinek, szükségessé vált 
annak bővítése és energe-
tikai rekonstrukciója.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter hangsúlyozta: mindent 
megtesznek azért, hogy 21. 
századi beruházásokat hajt-
sanak végre Békéscsabán, 
és nem csak a belvárosban, 
hanem a külső kerületekben, 
így például Gerlán is. A ren-
delő rekonstrukciója és az 
épület bővítése 163,5 millió 

forintba kerül, amelyet teljes 
egészében fedez a pályázat-
ban igényelt összeg. Ebből 
a keretből energetikailag fel-
újítják a rendelőt, kicserélik 
a nyílászárókat és korszerű-
sítik a fűtésrendszert, illetve 
bővítenek is. Az engedélye-
zési és a kivitelezési doku-
mentáció már elkészült, így 
hamarosan kiírják a közbe-
szerzést is.

– A felnőtt orvosi rende-
lőben vizsgálót, betegvárót, 
mozgáskorlátozott akadály-
mentesített vizes blokkot, 
személyzeti öltözőt, takarító-
szertárat, illetőleg veszélyes 
hulladék tárolására alkalmas 
helyiséget is kialakítanak. 
Hasonló bontásban a házi 
gyermekorvosi rendelőt is 
felújítják, itt azonban – a 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – a betegváró 

mellett az egészséges gyer-
mekeknek is lesz váróterem, 
illetve babakocsi tároló ké-
szül – tudtuk meg dr. Sódar 
Anitától, a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
cégvezetőjétől. 

Az épületben jelenleg egy 
gyermek és egy felnőtt ren-
delő működik, ám nincsenek 
elkülönítve a betegek – erről 
már a kerület önkormányzati 
képviselője beszélt. Szente 
Béla elmondta, hogy az épü-
let jelenlegi alapterülete 125 
négyzetméter, amely telje-
sen megújul, ezenfelül továb-
bi 50 négyzetméterrel bővül.

– Nagyon fontos, hogy 
a beteg és a meggyógyult 
gyermek ne egy teremben 
várakozzon. Mindemellett 
szakmai és energetikai cé-
lokat is szolgál ez a felújítás 
– részletezte a képviselő. 

Szente Béla hozzátette: a 
felújítás alatt a felnőttek el-
látása az épületben biztosí-
tott lesz, míg a gyermekek 
ellátásának kérdésén dol-
goznak a szakemberek. A 
döntésnél figyelembe veszik, 
hogy komoly teher lenne a 
szülőknek, ha a beteg gye-

rekkel Békéscsabára kellene 
beutazniuk, így erre helyben 
keresnek megoldást.

A beruházással 2022. 
május 31-ig kell elkészül-
ni, a munkálatok várhatóan 
2020 második felében kez-
dődnek el.

Hidvégi Dávid

Szente Béla, Hanó Miklós és dr. Sódar Anita

Fókuszban a fejlesztések, a környezetvédelem és a turizmus

Idén 37,7 milliárdból gazdálkodik a város
Szarvas Péter 

polgármester közleménye

Tudomásunk szerint Bé-
késcsabán jelenleg nincs 
koronavírustól megbe-
tegedett személy, azon-
ban a város vezetése a 
lakosság egészségének 
védelme érdekében úgy 
döntött, nem rendezi meg 
a március 15-ei központi 
ünnepséget.

Az elmúlt napokban Euró-
pában és Magyarországon 
is megjelent a koronavírus 
fertőzés. Békéscsaba ön-
kormányzata folyamatosan 
figyelemmel kíséri a járvány-
ügyi helyzet alakulását. A 
legfontosabb, hogy tudassuk 
a lakossággal: ismereteink 
szerint városunkban nincs 
koronavírustól megbetege-
dett személy.

Az információk tükrében, 
és az operatív törzs szakmai 
ajánlását mérlegelve, a vá-
ros vezetése úgy gondolja, 
hogy a békéscsabai lakosok 
biztonságának és egészsé-
gének megőrzése érdekében 
az óvatosság indokolt, ezért 
nem tartjuk meg a március 

15-ei városi ünnepséget. A 
„Békéscsabai Életműdíj” és a 
„Békéscsabáért” kitüntetések 
átadására előreláthatóan a 
soron következő, március 26-
ai közgyűlésen kerülhet sor.

Az illetékes hatóságokkal 
együttműködésben, az ope-
ratív törzs szakmai ajánlá-
sainak figyelembevételével, 
mindent megteszünk a bé-
késcsabai polgárok egészsé-
gének megóvása érdekében.

Március 6-án fokozott 
óvatosságra, a higiéniai sza-
bályok betartására, valamint 
a szükséges elővigyázatos-
sági intézkedések megté-
telére hívtam fel az önkor-
mányzati intézmények, a 
tankerület, a szakképzési 
centrum és szociális intéz-
mények vezetőinek figyel-
mét írásban.

Tisztelettel kérjük a csa-
baiakat, kerüljék a tömeges 
rendezvényeket, kokárda ki-
tűzésével tisztelegjenek az 
1848/49-es szabadságharc 
hősei előtt.

Szarvas Péter 
polgármester
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Közgyűlés

Február 27-én tartotta idei első soros ülését Békéscsa-
ba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, valamint a pártok képviselői értékelték a 
legfontosabb döntéseket.

Szarvas Péter: Stabil az idei költségvetés

Szarvas Péter szerint az idei büdzsé stabil, pénzügyi-
leg egyensúlyban van, és azt mutatja, hogy Békéscsaba 
fejlesztéscentrikus, családbarát és szociálisan érzékeny város.

A költségvetés főösszege 37,7 milliárd forint, ebből 25,7 mil-
liárdot fejlesztésre fordít az önkormányzat, főként a Modern 
Városok Program, valamint a TOP támogatásával – hangsú-
lyozta a városvezető. A polgármester a nyomdaipari képző-
központot, az iparterületeket, a Wenckheim kerékpárutat, a 
napenergia és a geotermikus energia felhasználását célzó 
beruházásokat említette. Hozzátette, hogy tervezés alatt áll 
az új uszoda és a sportcsarnok is, a röplabdaakadémia mun-
kacsarnoka pedig még az idén elkészül. 

Szarvas Péter elmondta, hogy a város 19 intézményt mű-
ködtet, a finanszírozás itt is kiegyensúlyozott lesz 2020-ban. 
Hangsúlyozta, hogy a város rendezettségének növelésére 
több mint 30 millió forintot fordít az önkormányzat, és fásítás-
ra is legalább 5 millió forintot szánnak. Jelezte továbbá, hogy 
idén is működik a CsabaBaba program, és az önkormányzat 
a nyári gyermekétkeztetésre, valamint a napközis táborra is 
fordít majd. Szarvas Péter leszögezte azt is, hogy idén nem 
nőnek a városban élők adóterhei.

Nagy Ferenc alpolgármester kiemelte, hogy sok a nyug-
díjas korú háziorvos a városban, és nehéz újakat találni. Az 
önkormányzat az orvosok bevonásával elemezte a helyzetet, 
és számos eszközt ajánlott fel egy komplex támogatási rend-
szer kidolgozására. A közgyűlés most egy középtávú támo-
gatási programot fogadott el, első lépésként 15 millió forintos 
keretösszeget határoztak meg, ami eszközök beszerzésére, 
felújításra vagy a rendelők rezsiköltségeinek csökkentésére 
fordítható. Emellett a Békéscsabán letelepedő új háziorvosok 
támogatására is lenne elképzelés. 

Nagy Ferenc fontos lépésnek nevezte, hogy a DAREH 
Bázis Zrt.-vel együttműködésben létrejön egy hulladékudvar, 
amely veszélyes és nem hétköznapi hulladékok elhelyezésé-
re ad majd lehetőséget, díjmentesen.

Varga Tamás alpolgármester a színház és a bábszínház 
kormánnyal közös működtetésével kapcsolatban elmondta: 
több szempontból is fontos lépés lesz ez, hiszen még maga-
sabb szintű szakmai munka folyhat és könnyebben működhet 
majd a kapcsolattartás.

Fidesz: A büdzsé folyamatos fejlődést biztosít

Dr. Ferenczi Attila, a pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bi-
zottság elnöke ismertette, hogy az idei költségvetés prioritá-
sai: az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása, 
a kiegyensúlyozottság és stabilitás, valamint a fejlesztések. 
Kiemelte, hogy a 37,7 milliárd forintos főösszegből közel 24 
milliárd forint érkezik Békéscsabára a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) és a kormányzati forrás-
ból finanszírozott Modern Városok Program (MVP) projektje-
inek köszönhetően.

Hanó Miklós frakcióvezető leszögezte: a TOP és az MVP 
forrásai révén olyan fejlesztéseket lehet elvégezni, amelyek 
előreviszik a várost, és amelyeket saját forrásból nem tudna 
megvalósítani Békéscsaba. Kiemelte, hogy a hazai finanszí-
rozású MVP révén épül meg például a Fürjesi-elkerülő út és a 
tervek szerint 80–90 földes utca burkolását is el tudják végez-
tetni 5,5 milliárd forint értékben. Továbbá megemlítette a jár-
dafejlesztési programot is, amely 2021-ben kezdődhet majd.

Mint elhangzott, az önként vállalt feladatokat illetően az 
önkormányzat továbbra is támaszkodhat a helyi adóbevéte-
lekre, ami tavaly, 283 millió forinttal haladta meg a 4,6 milliár-
dos tervet. Idén összesen 1,3 milliárd forintot költenek például 
sporttámogatásra, lakhatási és orvosi támogatásokra, pszi-
chológiai tanácsadásra, közterület-felügyeletre és a buszköz-
lekedés fenntartására. 

Dr. Ferenczi Attila beszélt arról, hogy hosszú évek óta lát el 
háziorvosi feladatot a Lencsési lakótelepen. Békéscsabán je-
lenleg 25 felnőtt körzet működik, 11 orvos nyugdíj körüli élet-
korban van, négyen 70 év felettiek. Mint mondta, országos 
probléma a praxisok betöltése és az utánpótlás. A békéscsa-
bai önkormányzat által motivációként szolgáló 15 millió forint 
támogatás jó kezdet, de a későbbiekben többre lesz szükség 
ahhoz, hogy valóban versenyben legyenek az utánpótlásért.

Hanó Miklós a környezetvédelem és a fásítás kapcsán el-
mondta, hogy a szerződések alapján, a fejlesztések során ki-
vágott fákat háromszoros mennyiségben kell pótolni. További 
intézkedésekkel is szeretnék növelni Békéscsaba zöldfelüle-
teinek nagyságát, ezért örvendetes a Hatvanezer Fa Egye-
sülettel történő együttműködés, de a Fidesz-KDNP kezde-
ményezése is, hogy minden Békéscsabán született gyermek 
után egy fát ültessen az önkormányzat.

Szövetség Békéscsabáért: Több ponton kockázatos 
a költségvetés 

Hivatalosan is megalakult a Szövetség Békéscsabáért kép-
viselőcsoport. Takács Péter, az LMP dél-alföldi regionális 
elnöke elmondta, hogy két önkormányzati képviselő, két bi-
zottsági tag és egy felügyelőbizottsági tag alkotja a szövetsé-
get. Fontosnak tartják, hogy a választás előtt elindult együtt-
működésüket folytassák, hosszú távú céljuk pedig az, hogy 
egyesületi formában működjenek majd.

Dr. Fülöp Zoltán, a Magyar Liberális Párt Békés megyei 
elnöke úgy fogalmazott: nem adták fel a programjukban fog-
lalt elemek megvalósítását. Ő például feladatának tekinti a 
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként, 
hogy az átláthatóságot biztosítsa, de cél az esetleges bújta-
tott szerződések feltárása is.

Miklós Attila (MSZP) az idei költségvetéssel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a város idén 360 millió forint hitel felvételére 
kényszerül, amellyel 2,3 milliárd forintra nő a teljes hitelösszeg.

– A költségvetésben idén a hitelfelvételben és a saját bevé-
telek teljesülésében látunk kockázatot. Nem az a probléma, 
hogy hitelből tudunk fejleszteni, hanem az, hogy nem beszé-
lünk arról, miből fogjuk majd fenntartani azokat a létesítmé-
nyeket, amelyek a fejlesztésből megvalósulnak – fogalmazott 
Miklós Attila. 

A tájékoztatóra meghívott dr. Árus Tibor háziorvos elmond-
ta: a háziorvosi szolgálat, ahogy az egész országban, itt is 

válságos helyzetben van. Az üresen maradt praxisok szét-
osztása megtörtént, de további feladatok ellátására már nem 
képes a jelenlegi állomány. Megemlítette azt is, hogy 2018 
áprilisa óta nem volt béremelés a háziorvosoknál.  

Fülöp Csaba önkormányzati képviselő (MSZP) többek kö-
zött arról is beszélt, hogy a megüresedő praxisok feltöltésére 
hosszú távú tervet kell kidolgozni. Az MSZP kezdeményezé-
sére, az önkormányzat által javasolt 15 millió forint a nulladik 
lépésnek felel meg. A képviselő hozzátette: pár hónapon be-
lül kialakul az a rendszer, amelynek részeként pénzbeli és 
szolgáltatásbeli támogatásban részesítik a háziorvosokat.

DK: Tét nélküli álvita zajlott a költségvetésről

A városvezetés kihagyta a 
nyilvánosságot és az ellen-
zéket Békéscsaba idei költ-
ségvetésének tervezéséből, 
a februári közgyűlésen így 
tét nélküli álvita zajlott – fo-
galmazott a Demokratikus 
Koalíció (DK) önkormány-
zati képviselője. Dancsó Ti-
bor ezzel arra utalt, hogy a 
testület a korábbi évekkel 
ellentétben idén januárban 
nem tárgyalta a büdzsé első 
olvasatát.

Kiemelte, hogy korábban a testület decemberben tárgyalta 
először a költségvetési koncepciót, főként az elveket előtérbe 
helyezve. Januárban az első olvasat került a képviselők elé 
már konkrét számokkal, és nyilvános vita zajlott mindenről, 
majd februárban született meg a költségvetés. 

– Most decemberben számok nélkül vitáztunk egyet a 
koncepcióról, ezt követően a nyilvánosság teljes kihagyásá-
val készült el a költségvetés, a testület pedig azt úgy fogadta 
el, hogy annak számairól nem zajlott tényleges, nyilvánosság 
előtti vita – fogalmazott Dancsó Tibor. 

A képviselő problémaként említette, hogy hajnalban és al-
konyatkor sötét van a városban, mivel a közvilágítást reggel 
túl korán kapcsolják le, este pedig későn kapcsolják be. A 
város tavaly 192 millió forintot költött a közvilágításra, idén 
pedig 201 millió forintot állítottak be, ami csak a beépített új 
lámpák miatt megnövekedett kiadásokra lehet elég. Vélemé-
nye szerint a probléma megoldására is kellett volna pénzt 
fordítani.

A háziorvosi praxisokat támogató rendszerrel kapcsolat-
ban elmondta, hogy örvendetes a kezdeményezés, de erre 
a célra 15 millió forint kevés lesz. Megjegyezte, hogy más 
települések erre többet fordítanak, nagy a városok közötti 
verseny, amelyet ha elbukunk, nem lesz elegendő háziorvos 
Békéscsabán. 

A fásítási programmal kapcsolatban arra hívta fel a figyel-
met, hogy az önkormányzatnak meg kell találnia a fák meg-
felelő helyét úgy, hogy azok később ne okozzanak károkat az 
utakban és a járdákban, és kellő energiát, illetve szakértelmet 
kell fordítani a fák további gondozására is.

Papp Ádám, Kovács Dávid

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről

Varga Tamás, Szarvas Péter és Nagy Ferenc

Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila Takács Péter, dr. Árus Tibor, dr. Fülöp Zoltán,
Miklós Attila és Fülöp Csaba

Dancsó Tibor
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A közgyűlés jóváhagyta, 
hogy a Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. pályázatot 
nyújtson be a „Közössé-
gek szabad tereken – A 
szabadtéri közösségi terek 
számának és minőségé-
nek növelése, többfunkci-
ós terek kialakítása" című 
pályázatra egy olyan ját-
szótér kialakítására, ahol 
az ép és sérült gyermekek 
együtt játszhatnának. 

A tervek szerint a 
CsabaPark területén egy 
olyan befogadó játszóteret 
hozna létre a város, ame-
lyet az ép, a mozgásukban 
akadályozott vagy más fo-
gyatékkal élő gyermekek 
közösen használhatnak. A 
játszótéren kiemelt figyel-
met kapna az akadálymen-

tesítés, a megfelelő hely és 
méret biztosítása. Olyan 
játékelemekkel szeretnék 
felszerelni, amelyeket a fo-
gyatékkal élők igényeinek 
megfelelően fejlesztettek ki 
úgy, hogy szülői felügyelet 
mellett biztonsággal hasz-
nálhatók legyenek a sérült 
gyermekek számára is. A 

projekt prioritása közé tar-
tozik, hogy elősegítse a 
mozgássérült gyermekek, 
fiatalok társadalmi integrá-
cióját, illetve az ép gyerme-
kek számára is megnyissák 
az utat fogyatékossággal 
élő társaik elfogadása felé. 
Az erre igényelt összeg kö-
zel 16 millió forint.

3Csabai Mérleg Csabai Mérleg

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S

Közgyűlés

Befogadó játszótérre pályáznak Közfoglalkoztatás

Sport az ovikban
Turisztikai együttműködés

Támogatással segíti
a háziorvosokat a város

Elfogadták
a költségvetést

A különböző pályázatok for-
rásai nagyban növelik a költ-
ségvetést: a TOP révén 3,6, 
az MVP-n keresztül pedig 
20,6 milliárd forint fejlesztési 
összeg érkezik Békéscsabára 
– bár az önkormányzat nem 
minden forrást költ el az idén. 
Előbbi esetben a legtöbb pro-
jekt lezárult, de a könyvtári, 
óvodai és kerékpárút-fejlesz-
tés még folyamatban van, 
míg a másik esetben épül a 
Wenckheim kerékpárút, va-
lamint egy új iparterület, fel-
újítják a sportcsarnokot, és 
hamarosan kezdődhet nap-
erőmű kialakítása, valamint a 
geotermikus energia felhasz-
nálását célzó beruházás is.

A költségvetési szervek 
tekintetében a kiadási olda-
lon nincs jelentős, számsze-
rű változás a tavalyi évhez 
képest. A minimálbér és a 

garantált bérminimum emel-
kedését az önkormányzat 
betervezte, emellett a júniusi, 
szociális hozzájárulási adó 
emelkedésével is terveztek. 
Az intézményeknél marad 
az eddigi létszám és státusz, 
ugyanakkor néhány intéz-
mény jelezte, hogy szeretne 
pluszstátuszokat kérni, és fő-
ként eszközbeszerzés miatt 
igényelt pluszforrást.

Az önkormányzatnak vár-
hatóan 70 millió forint tarta-
léka lesz idén, ehhez csak 
a legszükségesebb esetben 
nyúlnak hozzá. A céltartalék 
33 millió forint, ebből 23 millió 
forint óvodai beruházásokra 
és felújításokra fordítódik.

A költségvetésben most 
először 5 millió forintot külö-
nítettek el fásításra, ezzel is 
jelezve, hogy Békéscsaba 
számára fontos a környezet-
védelem, illetve a területhez 
kapcsolódó törekvések. 

Más nagyvárosokhoz ha-
sonlóan, Békéscsabán 
is egyre nagyobb problé-
mát okoz a háziorvosok 
hiánya. Az önkormányzat 
olyan programot indítana, 
amely megakadályozná a 
praxisok kiüresedését és 
biztosítaná a betegellátás 
folyamatos, stabil és za-
vartalan működését.

Békéscsabán huszonöt fel-
nőtt, tizenegy gyermek és 
tizenkilenc fogorvosi, tizenöt 
területi védőnői, tizenhárom 
iskolavédőnői és tizenhárom 
iskolaorvosi körzet műkö-

dik. A fő probléma leginkább 
az orvosokat érinti: 2016 és 
2020 között nyolcan jelez-
ték, hogy befejezik tevé-
kenységüket vagy eladnák 
praxisukat; hárman nyugdíj-
ba vonultak, itt egy esetben 
egy praxis is megszűnt. Egy 
körzet haláleset miatt maradt 
üres, míg egy esetben hivata-
los távollét miatt van szükség 
hosszú távú helyettesítésre.

Ennek a tendenciának 
venné elején az önkormány-
zat egy olyan javaslatcso-
maggal, mely az orvosok 
helyben tartását és Békés-
csabára telepedését segí-

tené. Erre egyelőre 15 millió 
forintot szánnak. A javaslatok 
szerint támogatnák a praxi-
sok eszközbeszerzését, be-
ruházási és rezsiköltségeit, 
de az ötletek közt van praxis-
vásárlási segély, illetve ked-
vezményes vagy ingyenes 
sport- és kulturális rendezvé-
nyek, valamint intézmények 
látogatására szolgáló bérle-
tek biztosítása is.

Az egyelőre még nem dőlt 
el, hogy az ötletek közül me-
lyek kerülnek be az intézke-
dési csomagba, a közgyűlés 
a program végleges tartal-
máról tavasszal dönt majd.

Tavaly októberi békés-
csabai és gyulai fóru-
mán dr. Guller Zoltán, a 
Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgatója 
tájékoztatást adott a Gyu-
la–Békéscsaba turisztikai 
térségben megvalósuló 
tevékenységekről, illetve 
jelezte az együttműködé-
sek kialakításának szük-
ségességét.

A vezérigazgató a szakmai 
együttműködés rendszeré-
nek megteremtését, a közös 
munka megkezdését nevezte 
meg a további előrelépés leg-
fontosabb feltételeként. A bé-
késcsabai önkormányzat kez-
deményezte, hogy Gyula és 
Békéscsaba helyi turisztikai 
desztináció menedzsmentjei 
szövetség formájában hoz-
zanak létre egy közös szer-

vezetet. Az együttműködés 
fontos, hiszen a fürdőváros 
vezetése az utóbbi évtizedek-
ben dinamikusan fejlesztette 
turizmusát, s az elért eredmé-
nyek megosztása felfelé ívelő 
eredményeket hozhat a tér-
ségben. A szakemberek azon 
dolgoznak, hogy a Gyula–
Békéscsaba desztináció egy 
kormánydöntés révén kiemelt 
turisztikai térség legyen.

Tovább csökkent tavaly 
azoknak a száma Békés-
csabán, akik a közfog-
lalkoztatásban vettek 
részt. Az önkormányzat 
2019-ben 117 millió forint 
támogatásból 232 főt fog-
lalkoztatott ebben a for-
mában. A közfoglalkozta-
tottak főként járdalap- és 
betonelemgyártással fog-
lalkoztak, de részt vettek 
erdőtisztításban, kaszálás-
ban, a parlagfű elleni véde-
kezésben és cserjeirtás-
ban is. Emellett 282 tonna 
szemetet gyűjtöttek össze 
és szállítottak el, több mint 
15 ezer hivatalos levelet 
kézbesítettek, és ők szállí-
tották ki a szociális tűzifát 
is a rászorulóknak.

Az ülésen elhangzott, hogy 
az új szabályok miatt az 
önkormányzat legfeljebb 
egy évre köthet szerződést 
a közmunkásokkal, erre 12 
millió forint önerőt biztosíta-
nak idén. A képviselők arról 
is beszéltek, hogy a foglal-
koztatottak értékteremtő, 
hasznos munkát végeztek 
az elmúlt években, s ha-
bár örvendetesnek tartják, 
hogy sokan helyezkedtek el 
a versenyszférában, aggo-
dalmukat fejezték ki amiatt, 
hogyan látják majd el azokat 
a feladatokat, amelyekre már 
nem találnak közfoglalkozta-
tottakat. A képviselők végül 
arról döntöttek, hogy április-
ban ismét napirendre tűzik a 
kérdést. 

A Nemzeti Ovi-Sport Program 
az ország számos településén 
segíti az óvodákba járó gyer-
mekek sportolási lehetősége-
inek bővítését. Békéscsabán, 
három helyszínen, a Lencsési 
Óvoda „Manóvár Óvodájában”, 
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai 
ÁMK Hajnal Utcai Óvodájában 
és a Békéscsabai Tündérkert 
Óvodában jött létre a kezde-
ményezés segítségével 6 x 12 
méteres, multifunkciós pálya, 
egy óvodában pedig jelenleg 

is tart a kivitelezés (Mackó-
Kuckó Óvoda). Idén az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat 
által fenntartott Szlovák Gim-
názium, Általános Iskola, Óvo-
da és Kollégium is csatlakozna 
a programhoz. Az önrész ösz-
szege bruttó 4,5 millió forint. 
Az intézmény a békéscsabai 
önkormányzathoz fordulva 1,5 
millió forintos bruttó támoga-
tást kért, hogy megvalósíthas-
sa a gyerekek sportolását elő-
segítő beruházást.

Székely Tanács

Gyermekorvos

Új feladat

Hulladékudvar

Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő kezdeményezé-
sére a közgyűlés napirendre 
tűzte a Székely Nemzeti 
Tanács európai polgári kez-
deményezését. Az ötpárti 
kezdeményezést a parla-
ment is támogatta a nemzeti 
régiók védelme érdekében. 
Május 7-éig egymillió alá-
írást kívánnak összegyűjte-
ni annak érdekében, hogy 
a kohéziós alapból etnikai, 
vallási, kisebbségi kultúrák 
felzárkóztatását segítsék. A 
békéscsabai közgyűlés is az 
ügy mellé állt, és arra biztat-
nak mindenkit, hogy írják alá 
a nyilatkozatot. Ez online is 
megtehető a nemzetiregiok.
eu weboldalon. 

Az 5. számú házi gyermekor-
vosi körzetet ellátó dr. Viberál 
Zsuzsanna 2019 januárjában 
bejelentette, hogy a felmon-
dási idő után nem kívánja el-
látni a körzet betegeit; azóta 
az ellátás helyettesítéssel 
zajlik. Az önkormányzat köz-
ben pályázatot írt ki a pra-
xisra, amelyre dr. Orosz Edit 
jelentkezett. Mivel a feltéte-
leknek megfelel, és a több-
ség jóváhagyását megkapta, 
ő látja el a körzetet 2020. 
szeptember 1-jétől.

Szente Béla, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ igaz-
gatója pályázatot írt ki egy 
turisztikai igazgatóhelyettes 
megbízására, amelyhez kér-
te a közgyűlés jóváhagyását. 
A pozíciót az intézmény fel-
adatköreinek bővülésével, a 
turisztikai tevékenység meg-
jelenésével indokolta. A köz-
gyűlés döntése szerint ezt a 
tisztet március 1-jétől 2022. 
december 31-éig Opauszki 
Zoltán tölti be. 

A Délkelet-Alföld Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) hulladékudvart 
épít a megyeszékhelyen, 
a Kígyósi utca mellett lévő 
több mint 1300 négyzetmé-
teres, az áthaladást biztosí-
tó 81 négyzetméteres ingat-
lanon. Az ülésen elhangzott, 
régi lakossági igény az új 
lerakó, amely várhatóan ve-
szélyes és nem hétköznapi 
hulladékok elhelyezésére ad 
majd lehetőséget. Az ígé-
retek szerint a lakosok ezt 
a szolgáltatást díjmentesen 
használhatják.

Az oldalt írta:
Varga Diána, Papp Ádám



2020. január 1-jétől a Bu-
dapest Bank békéscsa-
bai központja Budapest 
Bank Szolgáltató Központ 
néven működik tovább. 
Ezzel egy időben a Szol-
gáltató Központ élére új 
vezetőt neveztek ki Klaukó 
Ákos személyében, aki 
a békéscsabai központ 
egységes működéséért 
felel, biztosítja a bankcso-
port lakossági és vállalati 
ügyfeleinek színvonalas 
kiszolgálását és az ehhez 
kapcsolódó háttérműve-
letek hatékony végzését. 
Interjúnkban a Szolgáltató 
Központról és annak jövő-
jéről kérdeztük az újonnan 
kinevezett vezetőt. 

– Idén januártól a Budapest 
Bank Szolgáltató Központ-
jának vezetője. Sokan is-
merik, hiszen békéscsabai, 
valamint több éve dolgozik a 
központban, mégis mesélne 
kicsit magáról? 

– Igen, békéscsabai 
vagyok, és ezt szívesen 
hangsúlyozom, amikor a 
bankot képviselem. A helyi 
Széchenyi István Közgaz-
dasági és Külkereskedelmi 
Szakközépiskolában érett-
ségiztem, közgazdász dip-
lomámat pedig a Szegedi 
Tudományegyetem Gazda-
ságtudományi Karán sze-

reztem. Húsz éve dolgozom 
a bankszektorban, több mint 
tíz éves vezetői gyakorlattal 
rendelkezem az értékesíté-
si és operációs területeken. 
A Budapest Bankban fiók-
vezetőként kezdtem 2009-
ben, majd a békéscsabai 
központban láttam el külön-
böző pozíciókat. 

– Kinevezésével egy idő-
ben a Békéscsabai Bankmű-
veleti Központot átnevezték 
Budapest Bank Szolgáltató 
Központra. Miért volt erre 
szükség?

– A Szolgáltató Központ 
elnevezéssel azt szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy a Buda-
pest Banknak az ügyfelek 
színvonalas kiszolgálása 
az egyik legfontosabb célja. 
Eddig is szolgáltattunk, de 
ezt szeretnénk továbbfej-
leszteni ügyfeleink igényei 
alapján.

– Mesélne kicsit a Szol-
gáltató Központ működésé-
ről? Milyen szerepe van, és 
hogyan támogatja a bank 
működését?

– A központot 2006-ban 
hoztuk létre, ma már közel 
800-an dolgoznak itt. Itt 
zajlanak a bank és egyes 
leányvállalatainak háttér-
műveletei, mint például a 
számlanyitás, a hiteladmi-
nisztráció, a telefonos ügy-
félszolgálat és értékesítés, 

így elmondhatjuk, hogy az 
országos fiókhálózat mellett 
a központ jelenti a legfonto-
sabb közvetlen kapcsolódá-
si pontot az ügyfelekkel.

– Hogyan látja a központ 
jelenlegi helyzetét, mit tekint 
a legnagyobb kihívásnak?

– Sok kihívásnak kell 
megfelelnünk, de ezek 
jó lehetőséget nyújtanak 
a fejlődésre is. Ilyenek a 
technológiai változások, az 
erős verseny a szektorban, 
a változó ügyféligények 
megértése, és az azokra 
reagáló minőségi megol-
dás megteremtése. Minket 
is érint a munkaerő kérdése 
is, célunk, hogy minél több 
és értékes munkavállalónak 
tudjunk vonzó jövőképet fel-
vázolni. 

– Mi a véleménye arról, 
hogy Békéscsaba és kör-
nyékének adottságai ho-
gyan és miért tudják támo-
gatni a Szolgáltató Központ 
sikerességét?

– Az elmúlt évtized során 
bebizonyosodott, hogy tö-
rekvéseink megvalósításá-
hoz nagyszerű partnerekre 
leltünk a térség önkormány-
zatában, a sportegyesüle-
tekben, a civilszervezetek 
és oktatási intézmények 
személyében. De úgy vé-
lem, a legfontosabb, hogy 
munkavállalóinkkal közös 

értékrend mentén tudunk 
egy igazán erős csapatot al-
kotni. A közel 800 kollégánk 
többségét a térség fiataljai 
alkotják. Célunk, hogy a he-
lyi fiatalok pályaorientációját 
megfelelő tájékoztatással, 
készségfejlesztéssel, vonzó 
jövőképpel segítsük, és mi-
nél többen a térségben ma-
radjanak. 

– Kik jelentkezhet Önök-
höz munkavállalóként? Mi-
lyen típusú tudást, készsé-
geket keresnek?

– Várjuk a helyi pálya-
kezdőket és a már gyakor-
lattal rendelkezőket is.  A 
precizitás, az alapfokú szá-
mítógépes ismeretek és az 
ügyfélkontaktust igénylő 
munkakörökben a jó kom-
munikációs képesség is 

előny. A szakmai tapaszta-
lat legtöbbször nem elvárás, 
mert belépéskor betanítást, 
később rendszeres képzé-
seket is biztosítunk.

– Milyen munkahely a 
Szolgáltató Központ? Mit 
nyújt az ott dolgozóknak?

– Munkatársainknak 
igyekszünk megteremteni 
a szakmai fejlődésre való 
lehetőséget, mindezt csalá-
dias hangulatú csapatban. 
A közösségi élményeket 
színes programokkal erő-
sítjük, ilyen például a min-
den évben megrendezésre 
kerülő zánkai Családi- és 
sportnap, az Egészségnap, 
a jótékonysági események, 
és a sportolási lehetősé-
gek. Családbarát vállalat-
ként nem jelent problémát a 

munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly fenntartása 
sem, és egyes területeken 
már megoldható az otthon-
ról dolgozás is. 

– Hogyan tekint a jövőre, 
melyek a követendő célok a 
Szolgáltató Központ számára?

– Célunk, hogy a Buda-
pest Bank operációs szer-
vezetét egy olyan banki 
Szolgáltató Központtá fej-
lesszük, amely képes még 
több feladatot ellátni és jóval 
nagyobb számú tranzakci-
ót feldolgozni. Folytatjuk a 
társadalmilag felelős, etikus 
működést, és továbbra is 
olyan munkahely kívánunk 
lenni, ahol szívesen dolgoz-
nak munkatársaink hosszú-
távon is.

(X)
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Ki jogosult rá, és meddig 
jár az árvaellátás?

A társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer öregség 
esetén a biztosított részére, 
elhalálozása esetén pedig a 
hozzátartozója részére bizto-
sít nyugellátást. Árvaellátás-
ban részesülhet az a gyer-
mek, akinek szülője öregségi 
nyugdíjasként halt meg. 

Az árvaellátás az elhunyt 
nyugdíjas, illetve nyug-
díjban nem részesülő, de 
nyugdíjjogosultságot szer-
zett elhunyt személy gyer-
mekének, örökbe fogadott 
gyermekének, meghatáro-
zott feltételek esetén nevelt 
gyermekének, testvérének, 
unokájának járó ellátás. 

Ha tehát a szülő az elhalá-
lozáskor még nem volt nyug-
díjas, de haláláig a nyugdíj-
jogosultsághoz szükséges 
szolgálati időt megszerezte, 
gyermeke jogosult lesz az 
árvaellátásra. A jogosultság-
hoz például 35 éves életkor 
betöltését követő, de a 45 
éves életkor betöltését meg-
előző elhalálozás esetén leg-
alább 10 év, a 45 éves életkor 
betöltését követő elhalálozás 
esetén pedig 15 év szolgálati 
idő igazolása szükséges.

Az árvaellátás a szülő 
halála napjától kezdődően 

a gyermek 16. életévének 
betöltése napjáig jár. Ha a 
gyermek nappali rendszerű 
oktatás keretében iskolában, 
szakképző intézményben 
vagy felsőoktatási intézmény-
ben nappali képzésben vesz 
részt, az árvaellátás a tanul-
mányok tartamára, de legfel-
jebb a huszonötödik életév 
betöltéséig folyósítható. Az 
árvaellátás egész életen át 
tartó segítséget is jelenthet, 
ugyanis ha a jogosultság 
megszűnése előtt a gyermek 
megváltozott munkaképessé-
gűvé válik, ennek tartamára 
az árvaellátás életkorra tekin-
tet nélkül megilleti.  

Az árvaellátás össze-
ge gyermekenként annak a 
nyugdíjnak a harminc szá-

zaléka, ami az elhunytat ha-
lála időpontjában öregségi 
nyugdíjként megillette vagy 
megillette volna. Hatvanszá-
zalékos mértékű árvaellátás 
jár annak a gyermeknek, aki-
nek mindkét szülője elhunyt, 
vagy akinek életben lévő 
szülője megváltozott munka-
képességű.

Az árvaellátással kap-
csolatos tudnivalókról ér-
deklődhet a vezeto.cstfo@
bekes.gov.hu címen vagy a 
66/519-123-as telefonszámon.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ T B ” - S A R O K
Az adórendszernek versenyképesnek

és egyszerűnek kell lennie Minden, amit az árvaellátásról tudni érdemes

Interjú Klaukó Ákossal,
a Budapest Bank békéscsabai központjának új vezetőjével

Fontos a magyar adórendszer verseny-
képességének megőrzése – hangzott 
el azon a gazdasági évnyitón, amely a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara fennállásának 25. évfordulójára 
való tekintettel ünnepi hangulatban telt 
a Phaedra Rendezvényközpontban. 

A gazdasági fórumon részt vettek a megye 
településeinek polgármesterei és számos 
vállalkozó is. Orosz Tivadar, az iparkama-
ra elnöke hangsúlyozta, hogy folyamatos 
bérfelzárkóztatásra van szükség, hiszen 
az országos átlaghoz képest nettó hatvan-
ezer forinttal keresnek kevesebbet a Békés 
megyeiek. Az elnök arról is beszélt, hogy 
évente háromezer emberrel csökken a me-
gye lakossága.

Az ünnepségen Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő parlamenti kötelezettségei 
miatt nem volt jelen, jókívánságait a Békés 
Megyei Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízott, Takács Árpád adta át, aki ezt 
követően ismertette az idei közigazgatási 
szabályváltozásokat. A kormánymegbízott 
beszélt arról is, hogy a kormányhivatal ügy-
félfogadási rekordja megdőlt, ugyanis 2019-
ben 1 millió 412 ezer ügyfél fordult meg náluk. 

A rendezvényen a NAV Békés Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, 
dr. Kovács Tamás, illetve a Központi Sta-
tisztikai Hivatal főosztályvezetője, Kása 
Katalin mutatta be a TOP 100 – Békés me-
gyei gazdasága 2019 című kiadványt, majd 
gazdasági fórum következett.  

Besesek Botond, a Pénzügyminiszté-
rium adószabályozásért és számvitelért 

felelős helyettes államtitkára hangsúlyoz-
ta: a magyar vállalkozások a nemzetközi 
versenyben csak akkor tudnak helytállni, 
ha ütőképes az adórendszer. Hozzátette: 
Magyarországnak piacképesnek kell lennie 
ahhoz, hogy minél több külföldi befektető 
érkezzen hazánkba, akik új munkahelyeket 
teremtenek. Kiemelte azt is, hogy folyama-
tosan csökkentik a munkavállalókat terhelő 
adókat, illetve azokat az adókat, amelyek a 
munkavállalókhoz kötődnek, és fontos célja 
a kormánynak az is, hogy egyszerűbb adó-
szabályokat hozzanak. 

Parragh László, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke úgy fogalma-
zott: akkor megy jól a kamarának, amikor 
jól megy a gazdaságnak is. Megjegyezte, 
hogy tíz éve folyamatos a gazdasági fejlő-
dés. Hangsúlyozta, hogy fontos az olyan 
változások bevezetése, amelyek közép-, il-
letve hosszú távon a magyar vállalkozások 
versenyképességét segítik. Példaként az 
online pénztárgép bevezetését említette. 
Hozzátette: az intézkedések következté-
ben a magyar költségvetés stabil, ez pedig 
mindannyiunk alapvető érdeke. 



Dr. Ferenczi Attila a hatodik 
ciklusát tölti a békéscsa-
bai közgyűlésben. Ismét a 
4. számú választókerület 
egyéni képviselőjévé vá-
lasztották, és negyedszerre, 
azaz a megalakulása óta fo-
lyamatosan ő a József Atti-
la-lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat elnöke. 28 
éve a Lencsési háziorvosa, 
azt azonban kevesen tud-
ják róla, hogy menedzseri 
diplomája is van, ez irányú 
ismeretei pedig jól jönnek 
a pénzügyi, gazdasági és 
tulajdonosi bizottság elnö-
keként végzett munkában. 

– Mi motiválja arra, hogy újból 
és újból megmérettesse ma-
gát a helyi közéletben? 

– Az elmúlt több mint ne-
gyedszázad alatt módom volt 
arra, hogy ne csak a környe-
zet változását, a fák növeke-
dését láthassam itt, hanem a 
felnövekvő generációkét is. 
Ma szeretnek az emberek a 
Lencsésin és környékén élni, 
ezt sokkal szebb, otthono-
sabb környezetben tehetik, jó 
érzés, hogy ebben nekem is 
szerepem van. A környezet 
szépítése, a közösség építése 
folyamatos, ez utóbbit nagy-
ban segíti a Lencsési Közös-
ségi Ház is a programjaival. 
Nemcsak támogatom ezeket 
a rendezvényeket, de van 
olyan, amely a kezdeménye-

zésemre indult és ma már ha-
gyományokra tekint vissza. A 
kihívást azért vállaltam ismét, 
mert mindig vannak olyan 
feladatok, amelyek megoldá-
sával a lakosság életét még 
komfortosabbá tehetjük. 

– A pár évvel ezelőtti és a 
mostani képeket egymás mel-
lé téve szembetűnő a változás. 
Milyen további tervei vannak a 
körzetben? 

– Több olyan nagyobb be-
ruházás van mögöttünk, ame-
lyek lényegesen javítottak a 
körülményeken. Hogy csak 
néhányat említsek: út- és jár-
dafejlesztések, kerékpárút-
építés, energetikai felújítások 
az iskola, az óvodák, a csa-
ládsegítő, a nyugdíjasklub és 
a Lencsési Közösségi Ház 
épületében. Most a környezet 
karbantartására és további 
szépítésére van nagy igény, 
például a padok felújítására, 
a virágágyások rendezésére 
vagy a közlekedés biztonsága 

szempontjából fontos megol-
dásokra. Fontos számomra 
az itt élők közérzete, nemcsak 
orvosként, de képviselőként is 
fokozott figyelmet fordítok pél-
dául az idős emberekre is. Na-
gyon jó kapcsolatban vagyunk 
az óvodákkal és az iskolával, 
ahol tudom, segítem a min-
dennapjaikat, akkor is, ha az 
iskola már nem önkormányza-
ti fenntartású intézmény.

– Bizottsági elnökként most 
mely területekre kell a legin-
kább koncentrálnia?   

– A bizottságunk egyik leg-
fontosabb feladata őrködni a 
költségvetés felett, illetve a 
felett, hogy a meglévő forrá-
sokat a lehető leghatékonyab-
ban használja fel, ossza szét a 
város. A 37 milliárdos költség-
vetésben 13 milliárd az, amivel 
valójában gazdálkodhatunk, a 
többi olyan fejlesztési forrás, 
amelynek a felhasználása 
kötött. A bizottság feladata 
továbbá a meglévő ingó és 
ingatlan vagyon gondozása, 
kezelése, szoros kapcsolat-
ban a vagyonkezelővel. Emel-
lett az önként vállalt felada-
tokra is fokozottan figyelünk. 
Elmondhatjuk, hogy a város 
költségvetése kiegyensúlyo-
zott, reményeink szerint a fej-
lesztések a továbbiakban is 
folytatódnak, és még tovább 
bővül, gazdagodik, szépül Bé-
késcsaba. 

Mikóczy Erika

Emberek a természetben 
elnevezéssel nyílt tárlat 
a Magyar Kultúra Lovagja 
és a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztje ki-
tüntetéssel, valamint Bé-
késcsabai Életmű Díjjal is 
elismert Csendes Ferenc 
képzőművész alkotásai-
ból a Békés Megyei Kor-
mányhivatalban.

A 75 éves kora ellenére is fiata-
los lendülettel, tettrekészség-
gel alkotó Csendes Ferenc 
Békés megye közéletének 
meghatározó személyisége, 
aki rendszeresen jótékonyko-
dik, támogatja a magyar sport-
mozgalmat, az olimpikonokat, 
paraolimpikonokat – mondta 
Takács Árpád. 

A kormánymegbízott emlé-
keztetett: a kormányhivatal és 
a megyei önkormányzat meg-
honosította azt a hagyományt, 
hogy a Békés megyei képző-
művészek a hivatal falai között 
is bemutatkozhatnak. Csen-
des Ferenc alkotóként „visz-
szatérő” a kormányhivatalban, 
hiszen a szélesebb közönség 
legutóbb 2015 februárjában ta-
lálkozhatott műveivel a Derko-
vits sori székhelyépületben. A 
kormánymegbízott szólt arról, 
hogy az önmagát Békéscsaba 
festőjének valló képzőművész 
ars poeticája: kötődés, szere-
tet és humánum nélkül nem 
születhet jó mű.

Örömmel tölt el, hogy a 
kultúra otthonra lel a közigaz-
gatási intézményekben, és a 
művészet fészket rakhat a 
kormányhivatalban – mondta 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal sokadjára próbál hi-
dat építeni a helyi képzőmű-
vészek és a közönség közé, 
hogy a magányos alkotás, a 
visszhangtalanság egyre ke-
vésbé legyen meghatározó 
élménye a megyei képzőmű-
vészeknek – hangsúlyozta 
Zalai Mihály.  

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének 
elnöke elmondta: az elmúlt 
években egyre inkább tetten 
érhető az a törekvés, hogy 
a kiállítások megszólítsák 
az utca emberét. Az alkotá-
sok utat törnek a képtárak, 
múzeumok bezárt terme-

iből, és elfoglalnak olyan 
tereket, amelyek eredetileg 
más célokat szolgálnak, de 
jelentős forgalmat bonyolí-
tanak le – egészítette ki. A 
most megnyíló kiállítás az 
Alföld rejtőzködő szépségé-
nek üzenetét hordozza egy 
egyáltalán nem rejtőzködő, 
nagy közforgalmat lebonyolí-
tó intézményben – hívta fel a 
figyelmet Zalai Mihály.

A Nádudvaron született, de 
sok évtizede Békéscsabán 
élő Csendes Ferenc vala-
mennyi alkotásáról visszakö-
szön a csabaiság, a jellegze-
tes táj, az Alföld sík vidékének 
szépsége, a Körösök varázs-
latos vizei, a környék épített 
öröksége és annak romjai, a 
helyi utcaképek.

Az alkotások hivatali időben 
április 3-áig tekinthetőek meg 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal földszinti aulájában.

Elfeledett hagyományt 
elevenít fel a Nemzeti Mű-
velődési Intézet. Az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riumának támogatásával, 
a Népművészeti Egyesü-
letek Szövetségével, a 
Népfőiskola Alapítvány-
nyal és a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületével 
együttműködve elindult a 
Komatál Program.

A gyakorlatban a komatál ha-
gyománya azt jelenti, hogy 
az újszülött világra jöttét kö-
vető időszakban a kismama 
környezetében élők felváltva 
naponta friss, főtt étellel gon-
doskodnak az anyukáról és 
családjáról. A komatáladás 
hagyománya a hathetes gyer-
mekágyi időszak megköny-
nyítésére szolgált, ebben az 
időszakban 12 napon keresz-
tül segítették meleg étellel a 
családokat a rokonok, bará-
tok, szomszédok. 

– A városban és a falvak-
ban lakóknak egyaránt fontos 
lehet a komatálhagyomány 
újraélesztése, hiszen a fi-
gyelmes gondoskodás az 
összetartozás élményét 
nyújtja mindenki számára, 
függetlenül attól, hogy mi-
lyen lélekszámú településen 
vagy településrészen élnek 
– emelte ki a programot elin-
dító Nemzeti Művelődési In-

tézet ügyvezetője, Závogyán 
Magdolna.

A program részeként tá-
mogatják komatálközösségek 
létrehozását is. Céljuk, hogy 
a résztvevők komaközössé-
geket hozzanak létre, akik 
díjmentesen igényelhetnek 
zsűrizett népművészeti tár-
gyakat: újragondolt koma-
tálakat a Komatál Program 
Kárpát-medencei Alkotói Pá-
lyázat termékeiből. 

– Békés megyében Füzes-
gyarmaton segítette a prog-
ramhoz csatlakozó közösség 
egy család mindennapjait a 
komatállal. Ennek a család-
nak négyes ikrei születtek, 

így a kezdeti napokban, he-
tekben a komatálban kapott 
komaételek nagy könnyebb-
séget jelentettek számukra 
– tette hozzá Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat elnöke.

További részletek a www.
komatalprogram.hu oldalon 
és az intézmény Facebook-
oldalán  találhatók, valamint a 
kampány nyomon követhető. 
Készült egy 30 másodperces 
kisfilm is, amit a Művelődési 
Intézet YouTube-csatornáján 
lehet megnézni, itt: https://
drive.google.com/open?id=1
PF90JgTNDa7X3YIK8UE9O
PRku9oaRs5T
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BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELŐK BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Csendes Ferenc kiállítása a kormányhivatalban

Régi hagyomány új köntösben: elindult a Komatál Program

HIRDETÉS
Békéscsabán, a Kőrösi Csoma Sándor utcában

öt építési telek eladó!

Az ingatlanok települé-
sen belüli elhelyezkedé-
se, környezete:
Az építési telkek Békéscsa-
ba frekventált területén, an-
nak közkedvelt kertvárosi 
részén, a főiskola, bevá-
sárlóközpont, sportcsarnok 
közelében, a Kőrösi Csoma 
Sándor utcában találhatók. 
A város főterétől kb. 1600 m 
távolságra. 

A telkek közvetlen szom-
szédságában található a 
közel 1,5 ha zöldfelületű 
közpark, a Millennium-liget. 
A tömegközlekedés meg-
állóhelye az ingatlanoktól 
kb. 100 méterre található, 
kiváló infrastrukturális kap-
csolatokkal rendelkeznek. A 
telkek közvetlen környeze-
tében főként a ’90-es évek-
ben épült tetőtér-beépítéses 
családi házak és egyéb köz-
intézmények találhatók.  
Fekvése, megközelíthető-
sége: 
A telkek ÉK – DNy tájolásúak, 
megközelítésük a Degré utca 
felől, egy irányból lehetséges. 
Parkolás az ingatlan terüle-
tén, illetve az ingatlan közelé-
ben, közterületen megoldott. 
Közművesítés: 
A telkek önálló közműcsat-
lakozásokkal rendelkeznek, 
összközművesek.

Építési előírások a telkek-
re vonatkozólag:

– Beépíthetőség:
max. 40%
– Szabadon álló beépítés
– Építménymagasság: 
max. 7,5 méter
– Előkert: 5 méter,
hátsó kert: 6 méter
– Oldalkert: 3–3 méter
– melléképület elhelyez-

hető a szabadon álló építési 
vonalon belül.

A telkek helyrajzi számai: 
1495/4 hrsz., 1495/5 hrsz., 
1495/7 hrsz., 1495/8 hrsz., 
1495/9 hrsz. 

Érdeklődni lehet: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.) 
1. emelet Stratégiai-Fejlesz-
tési Osztály, Vagyonkezelé-
si Csoport (131. sz. iroda), 
66/523-800/5216 mellék.

Dr. Ferenczi Attila: Szeretnek az emberek a Lencsésin élni



A két éve az év séfjének vá-
lasztott Barna Ádám látoga-
tott Békéscsabára a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület 
meghívására, aki egy ötfo-
gásos menüt mutatott be a 
a CsabaParkban. Az ételsor 
az egyesület ajánlására a jö-
vőben felkerülhet több csa-
bai étterem étlapjára is.

A rendezvényen Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
és Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület 
elnöke kiemelte: fontosnak 
tartják a helyi hagyományo-
kat, azon belül a csabai ízek 
őrzését, hisz a konyhának 
kulcsszerepe van a turiszti-
kában is. A 2018-ban az év 
séfjének választott Barna 

Ádám Mezőberényből szár-
mazik, jelenleg a budapesti 
St. Andrea Borbár séfje. Mint 
mondta, a vendégek ma már 
egyre hozzáértőbbek, és egy-
re több a lelkes hobbiszakács 
is. A séf a CsabaParkban 
a következő ételeket főzte: 
paprikás sertésfej savanyí-

tott zöld gyümölcsökkel; bur-
gonyaleves kolbásszal és 
tojással; langyos nyári töltött 
káposzta; kovászolt zöldbab 
csabai kolbásszal és töltött 
sertésszűzzel; illetve para-
dicsomos káposzta füstölt 
császárhússal.  

Hidvégi Dávid
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FELHÍVÁS
Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 
20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében 
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi 
pedagógusok munkájának elismerésére létre-
hozott kitüntetés adományozásának módját, 
feltételeit.
Évente két kitüntetés adományozása történik peda-
gógusnapon.

A kitüntetés csak magánszemélynek adományoz-
ható, amelynek feltétele: Békéscsaba városban leg-
alább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett ma-
gas színvonalú szakmai munka; szakmai elismertség 
mind a felterjesztett saját intézményében, mind vá-
rosi szinten; szakmai, emberi feddhetetlenség.

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati 
képviselői, az oktatásért felelős bizottság, a neve-

lőtestületek, az iskolaszékek, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a munkáltató.

A javaslat tartalmazza: az ajánlott személy 
pontos adatait; az adományozás alapjául szol-
gáló tevékenység részletes ismertetését, mélta-
tását; a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 2. 
melléklete szerinti, értelemszerűen kitöltött és a 
javasolt személy által aláírt adatvédelmi nyilat-
kozatot, amely elektronikusan elérhető a www. 
bekescsaba.hu/aktualitások weboldalon.

A javaslatokat 2020. március 31-éig papír-
alapon a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmű-
velődési és Sport Osztályára (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus formá-
ban is az orodan@bekescsaba.hu e-mail-címre 
kell megküldeni. A kitüntetés adományozásáról Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése dönt.

                                                                                                                                                                              
 

„Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel  
a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban Gyulán”  

című ROHU 386 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 
 

 
Az „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. 
Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban Gyulán” 
(“Improving cross-border health care services with modernized medical equipment within Dr. Gavril 
Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central Hospital”) című ROHU 386 azonosító számú 
pályázatot az Egészségügyi Szolgáltatások Fejlesztése programon keresztül valósítja meg a két 
egészségügyi intézmény. A projekt teljes költségvetése 2 954 338,00 €, melyből 500 000,00 € forrást a 
Békés Megyei Központi Kórház használhat fel. Projekt megvalósítási időszak: 2019.11.01. – 
2020.12.31. 

Pályázatunk célja, hogy a radiológia területén, olyan fejlesztés megvalósítása, mellyel az intézmény 
telephelyei és más intézmények közötti radiológiai leletezés feltételei biztosítottá válnak. A távleletezési 
lehetőség megteremtésén túl, a teljeskörű digitalizáció elérése érdekében a radiológiai vizsgálatok képi 
anyagának tárolási kapacitása is bővítésre kerül. A fejlesztésnek köszönhetően akár az országon belül, akár, 
az ország határain túl a szakorvosok távleletezési, távkonzultációs lehetőségei biztosítottak lesznek.  
A Békés Megyei Központi Kórházban a radiológiai munkahelyek Gyulán, Békéscsabán,  illetve Szeghalom 
városában érhetőek el, közel teljeskörű képalkotási lehetőséggel. Az általános radiológiai munkahelyek 
mellett ultrahang diagnosztika, mammográfia, computer tomográfia (CT), illetve mágneses rezonancia 
(MRI) vizsgálatok is elérhetőek.  

Projekt összefoglalása:  
A projekt céljával összhangban a Békés Megyei Központi Kórházban a jövőben biztosítani tudjuk 
valamennyi telephelyünkön a magas színvonalú, korszerű szakellátás feltételeit. A radiológia, mint a projekt 
fejlesztési területe ugyanis nélkülözhetetlen a legtöbb szakma mindennapi tevékenységéhez. A radiológiai 
géppark korszerűsítése az elmúlt években már megkezdődött, amelyt folytatni tudunk és az intézmény 
orvostechnikai infrastruktúrájának készültségi szintje az egészségügyi ágazati stratégiában is 
meghatározottakkal összhangban 2030.-ig eléri a 100 %-ot.  
Jelen projekt három fő területre irányul: 
1. A teljes direkt digitális radiológiai képalkotás feltételeinek megteremtése, 1 db átvilágító és 1 db 
felvételező munkahely kialakításával.  
2. PACS rendszer fejlesztése, a már kialakított struktúra komplexitását kívánja növelni. A DICOM 3.0 
szabvány alkalmazásával megteremtődnek a Békés Megyei Központi Kórház telephelyei,  valamint a 
Nagyváradi Kórház között a távleletezés feltételei, amely hozzájárulnak a szakmai együttműködések 
javításához, fejlesztéséhez.  
3. Szakmai gyakorlatok – képzések szervezése, közös találkozókat szervezünk, mind az orvosok, mind 
a szakdolgozók körében. A határon átnyúló együttműködés keretében munkatársaink megosztják egymással 
tapasztalataikat, gyakorlatukat, ezáltal javul a szakellátások hatékonysága és eredményessége.  
 

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

Csabai ízek az év séfjével

Barna Ádám, Herczeg Tamás és Opauszki Zoltán



A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) részeként a polgár-
mesteri hivatal épületeiben 
is energetikai felújítások 
zajlottak. Nemcsak a Szent 
István téri városháza, ha-
nem a Szabadság tér 9. 
szám alatti hivatali épület is 
korszerűbb lett. 

– A beruházások alapvető 
célja az volt, hogy csökkent-
sük a gáz- és villamosener-
gia-számlák összegét. De 
egy globális szempont is ve-
zérelt bennünket, mégpedig 
az, hogy csökkentsük a CO-
kibocsátást – mondta el Bacsa 
Vendel, Békéscsaba jegyzője. 
Hozzátette, hogy a városhá-
za épülete műemlékvédelem 
alatt áll, ehhez kellett igazodni 
az anyagok kiválasztásakor.

A felújítási munkák során 
a már meglévő rendszerek 

átalakítása zajlott le, a kor-
szerűsítés leginkább látvá-
nyos eleme pedig az a 184 
napelempanel, amely a vá-
rosháza Derkovits sor felőli 
épületegyüttesére került. A 
napelemek a szintén újon-
nan beépített hőszivattyú-
kat látják el árammal.

Az öt hőszivattyú a külső 
és belső hőmérséklet kü-
lönbségét használja fel hő-
energia termelésére. Bacsa 
Vendel kiemelte, hogy az 
önkormányzat a hőszivaty-
tyúkkal szinte teljesen kivál-
totta a korábban hasz-
nált négy gázkazánt. 
A fejlesztés részét 
képezte továbbá, 
hogy a meglévő 
fűtőtesteknél ter-
mosztatikus csa-
pokat helyeztek 
el, valamint az 

épület zárófödémjei – a pin-
ce és a padlásszinten – meg-
felelő vastagságú és anyagú 
hőszigetelést kaptak.

A beruházás a TOP-6.5.1-
16-BC1-2017-00011 azonosí-
tószámú, a "Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) és Békéscsaba, 
Szabadság tér 9. szám alatti 
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése" projekt 
részeként valósult meg.
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Március közepén indulnak a Szarvasi úton 
a kerékpárút- és a kapcsolódó hídépítés munkálatai
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 
beruházást a „Békéscsa-
bán, a Szarvasi úton ke-
rékpárút, az Ipari úton és 
a Tevan Andor utcában 
gyalog- és kerékpárút, 
közvilágítás, valamint a 
Szabolcs utcában kerék-
párforgalmi létesítmény 
létesítése” című, TOP-
6.4.1-16-BC1-2017-00002 
azonosítószámú projekt 
kettő fejlesztési eleme-
ként valósítja meg. A 
kerékpárút építéséhez 
kapcsolódó hídépítési 
feladatok megvalósítása 
a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt.-vel konzorciumi 
együttműködésben törté-
nik. A beruházások visz-
sza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítsé-
gével valósulnak meg.

A kiviteli munkálatok be-
fejezésének határideje: 
2020. 08. 11. 
A projekt fizikai befe-
jezésének határideje: 
2020. 09. 30.

A Szarvasi út a 446. sz. má-
sodrendű főút átkelési sza-
kasza. A Szarvasi útnak a 
Kápolna utca – Csorvási út 
közötti szakaszán jelenleg 
nincs kijelölt kerékpárút, emi-
att a kerékpárosok a nagy 
forgalmú 446. sz. főúton vagy 
a vasút feletti hídon kiépített 
gyalogjárdán közlekednek. A 
gyalogjárda helyén megépü-
lő kerékpárút kapcsolatot te-
remt a város lakóterületei és 
a Szarvasi út mentén nyugati 
irányba elhelyezkedő mun-
kahelyek között. Egyidejűleg 
megteremti a kapcsolatot a 
szomszédos – a 44-es, a 
47-es, a 470-es főút mentén 
kiépült kerékpárutakkal ösz-
szekötött – településekkel.  A 
projekttel érintett szakasz a 
120-as (Szajol–Lőkösháza) 
vasúti fővonal felett kerül át-
vezetésre.

A fejlesztés keretében 
megépítésre váró kerékpár-
forgalmi létesítmény hossza 
920 méter.

A fejlesztéssel érintett út-
vonalon a megvalósítás elő-
rehaladásának megfelelően 
szakaszosan számítani kell 
forgalomkorlátozásra, első 
szakaszban az alábbiakra:

– a Szarvasi úton a Ká-
polna utca és a tervezett 
áruházaknak épített közle-
kedési csomópont közötti 
szakaszán a városból kifelé 
vezető két forgalmi sáv a 
gépjárműforgalom elől lezá-
rásra kerül;

– ugyanezen a szaka-
szon a városból kifelé ha-
ladó gépjárműforgalom át-
irányításra kerül a városba 
befelé vezető két forgalmi 
sáv belső sávjába;

– az érintett szakaszon 
30 km-es sebességkorláto-
zásra kell számítani;

– a gyalogosok a gépjár-
műforgalom elől elzárt kifelé 
vezető sávban kijelölt helyen 
közlekedhetnek.

A fejlesztéssel érintett út-
vonal következő szakaszán 
várható forgalomkorlátozás-
sal kapcsolatban tájékozta-
tást a későbbiekben 
nyújtunk.

Az építéssel érin-
tett szakaszokon a 
munkagépek je-
lenlétén kívül az 
építési anyagok 
beszállítása mi-
att a tehergép-

jármű-forgalom megnöveke-
désére is számítani kell.

Kérjük az erre közleke-
dőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait.

A kivitelező folyamato-
san tájékoztatja az érintett 
ingatlantulajdonosokat a 
tervezett beavatkozásokról 
és folyamatosan biztosítani 
fogják az ingatlanok megkö-
zelíthetőségét. 

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

A területeken dolgozó fe-
lelős kivitelező: 
BÓLEM Építőipari Kft.
5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében való-
sul meg. A projektről bő-
vebb információt a www.
bekescsaba.hu oldalon 
olvashatnak. További infor-
máció kérhető: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. Tel.: 06 +36-66/241-791.
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

ÁRVERÉSEK

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

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

a „Csabagyöngye szőlő-ültetvény” hasznosítására
és karbantartására 

Kinizsi utca 11. szám alatti társasházban található, 3812/C/5 helyrajzi számon nyil-
vántartott garázs megnevezésű ingatlan:
Területe: 19 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2 600 000 Ft, azaz kettőmillió-hatszázezer forint, 
a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2020. április 23., (csütörtök) 11.00.
 

* * * * *

Kinizsi utca 11. szám alatti társasházban található, 3812/B/1 helyrajzi számon nyil-
vántartott műhely, raktár megnevezésű ingatlan:
Területe: 17 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2 100 000 Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint, 
a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2020. április 23., (csütörtök) 10.00.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békés-
csaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója. A hirdetések részletes szövege a város 
internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési út-
vonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirde-
tőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő ajánlatot kér a tulajdonában 
lévő békéscsabai 19202 hrsz.-ú, 0,5961 Ha (31,06 AK) gyümölcsös és 1.8299 Ha (85,82 
AK) szőlő alrészletből álló „Csabagyöngye szőlő-ültetvény” hasznosítására és karbantartá-
sára. A hasznosításra a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvényben foglalt feltételek az irányadók.
Az ültetvény jellemzői: 

A szőlő kb. egy 1 ha-os borszőlő- és egy kisebb, 0,5 ha-os csemegeszőlő-telepítésre 
oszlik meg. A borszőlő területének kb. 50 százaléka a Csabagyöngye, a másik fele pedig 
egyéb borszőlőfajtákból áll (Cserszegi fűszeres, Generosa, Irsai Olivér, Rajnai rizling). Ezek 
részben illatos, több célra is alkalmas fajták, amelyek az érési sorban is követik a korai Csa-
bagyöngyét. Így a szüreti időszak valamennyire elnyújtható. 

A csemegeszőlők Angela, Esther, Fanny, Flóra, Lidi, Lilla, Nero, Palatina, Teréz fajtasor-
ból állnak.

A kötött talaj miatt a telepítés mindkét fajtakör esetében csak oltványokkal végezhető. 
A viszonylag keskeny (kb. 60 méter széles, észak–déli tájolású) földrészleten, figyelembe 
véve a gépi művelés lehetőségét a borszőlő esetében 2,4 x 0,8 m, a csemegeszőlőnél 
2,4 x 1,2 m a sor- és tőtávolság.

A gyümölcsös területnagysága: 0,5 ha, ahol összesen 108 db gyümölcsfa található 
7 m x 7 m-es osztásban. (A körtefajták: Bosc kobak (14 db), Vilmoskörte (13 db). Szilva: 
Ageni (14 db), Stanley (13 db), Bluefree (13 db), Cacanska lepotica (13 db). Kajszi: Bergeron 
(14 db). Mandulakajszi (13 db). Birs: Bereczki (7db), konstantinápolyi (7 db).)

A Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvény valamennyi termése a hasznosítót 
illeti meg, ugyanakkor viseli az ingatlan közterheit, fenntartási és egyéb költségeit. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával előre egyeztetett időpontban az 
érdeklődők számára az ültetvény látogatását, bemutatását ingyenesen lehetővé kell 
tenni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ültetvényt városmarketing 
célokra is fel kívánja használni, ezért az ilyen célú hozzáférést (pl. sajtó) is biztosí-
tani kell. 

A haszonbérleti szerződést az önkormányzat 2020. április 1-jétől 1 + 4 év időtartamra 
tervezi megkötni. Az első év elteltével a haszonbérlő által az ültetvény gondozása, művelé-
se során elvégzett feladatokról szóló szakmai beszámoló alapján Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2021. áprilisi ülésén dönt a haszonbérleti szerző-
dés további 4 évre történő meghosszabbításáról. 
Ajánlat benyújtásának és felbontásának ideje: 2020. március 16., (hétfő) 11.00.
Az ajánlat benyújtásának és felbontásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport, Békéscsaba, 
Szent István tér 7. (131. sz. iroda)

A beérkezett ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevő személyéről Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2020. márciusi ülésén dönt.

További információ kérhető: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport. Telefonszám: 66/523-800/3816 
mellék. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. A részletes ajánlat-
tételi felhívás a város honlapján, a https://bekescsaba.hu/aktualitasok alatt tekinthető meg. 

Fejlesztések a polgármesteri hivatal épületeiben

Energetikai korszerűsítés
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A programváltozás jogát fenntartjuk.

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

A Körösvölgyi Állatpark éves programjai
A téli szünetet követően 2020. március 15-én újdonságokkal nyitja meg kapuit a 
Körösvölgyi Állatpark. A GINOP-7.1.5-16-2016-00006 azonosítójú "A Körösvölgyi Lá-
togatóközpont és Állatpark komplex ökoturisztikai fejlesztése" című Európai Uniós 
pályázat keretében felépült állatsimogató, új parkoló és új büfé várja vendégeinket.

nmhh_gyerek_a_neten_hirdetes_CSABAIMERLEG_138x198mm_NoText.indd   1nmhh_gyerek_a_neten_hirdetes_CSABAIMERLEG_138x198mm_NoText.indd   1 2020. 02. 28.   13:54:412020. 02. 28.   13:54:41

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

ÉVES PROGRAMJAINK:

Túzok Tusa – természetismereti vetélkedő
Útlevél nélkül a Föld körül
– időszaki kiállítás a madárvonulásról

Kikeleti Kapunyitó

Húsvéti Tavaszünnep

Kézen fogva – Anyák napja az Állatparkban

Égi Vándorok – Szárnyas tojásrakók

Tanárokkal a természetért – Pedagógus nyílt nap

Tiétek a Liget – Gyermeknap az Állatparkban

Két szál bazsarózsa – gyógynövényes pünkösdölő

Szünidei Állatmustra

Két lábbal négy láb nyomában
– Nyári felfedező kaland az állatparkban

Titkok a parkból – Állatkertek éjszakája

Színpompás ősz a ligetben
– szakvezetéses túrák nyugdíjasoknak

„Tiszta a levegő”– Európai Autómentes Hét

Kedvenceink lakomája
– Látványetetések az Állatok Világnapján

Gombaismereti börze az Anna-ligetben

Szunnyad a park – Állatparki szezonzáró 

Pályázat beküldési határideje: április 1.
Részletek: www.kmnp.hu
március 15 – december 27. 

március 15. 

április 12–13. 
május 3. Minden, gyermekével érező
édesanyának kedvezményes belépés. 
május 10.
május 24. Részvétel regisztrációhoz kötött.
Részletek a www.kmnp.hu honlapon.
május 31.

június 1.
június 16 – augusztus 31. között minden
szombat és vasárnap 10 órakor

június 16 – augusztus 31.

augusztus 28.

szeptember 1–30.

szeptember 16–22.

október 4.

október 17.

november 8.



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Március 19–22-én lesz az idei Bábos Drámaíró Verseny

Versenyfutás az idővel, de óriási élmény

Újraszentelték a kalandos múltú gerlai harmóniumot
A felújított harmónium ko-
rábban a gerlai Wenckheim-
kastélyban állt, később 
magántulajdonban volt. 
Mint azt Jakab Zsuzsanna, 
a Gerlai Wenckheim Tár-
saság elnöke elmondta, 
hozzájuk egy felajánlás-
nak köszönhetően került a 
hangszer. A harmóniumot 
a német nemzetiségi ön-
kormányzat támogatásával 
újították fel. 

A Páduai Szent Antal 
templom teológiatermé-
ben Szigeti Antal plébános 
szentelte újra a hangszert, 
amelyet ezt követően Alföldi 
Csaba orgonaművész szó-
laltatott meg. 

A harmóniumot Peter Titz 
(1823–1873) bécsi orgona-
építő készítette, aki többek 
között a bécsi Ordenskirche 
templom orgonáját is építet-
te. A felújítást Sipos István 
végezte, aki korábban még 

nem találkozott ilyenfajta 
hangszerrel. Az orgona-
építő és hangszerész már 
közel harminc éve dolgozik 
a szakmában, de még szá-
mára is különleges volt ez a 
harmónium.

Az újraszentelésen részt 
vett Wenckheim Krisztina 

grófnő még élő unokája, 
Wenckheim Frigyes és fe-
lesége, Wencheim Karol is. 

– A Wenckheim család-
nak nem csak Békés me-
gyében, hanem egész Ma-
gyarországon jó híre van, 
amit szeretnénk tovább-
vinni. Először meglepett, 

hogy a hangszer a korához 
képest ennyire jó állapot-
ban van, azután derült ki 
számomra, hogy felújították 
– mondta Wenckheim Fri-
gyes, hozzátéve, hogy köte-
lességének tekinti a családi 
hagyományok ápolását.

Hidvégi Dávid

A Gerlai Wenckheim Társaság a békéscsabai német 
nemzetiségi önkormányzat támogatásával felújíttatta 
a gerlai harmóniumot, amelyet Szigeti Antal plébános 
szentelt újra a Wenckheim család tagjainak körében, 
március 2-án.

A harmóniumot Peter Titz  bécsi orgonaépítő készítette

Sipos István mutatta meg a hangszert Wenckheim Karolnak és Wenckheim Frigyesnek

A legszebb pillanatok rajzban

Ünnep a családomban

Hatodik alkalommal szervezett rajzpályázatot a Békés 
Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház óvodás 
és általános iskolás gyerekeknek. Az "Ünnep a csalá-
domban" című felhívásra 737 rajz érkezett a megye szá-
mos pontjáról, 40 iskolából és 35 óvodából. 

A díjátadót március 3-án tartották a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, ahol a gyerekeket, szüleiket és pedagógusaikat 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszön-
tötte. Mint azt Herczeg Tamás elmondta, az egyesület min-
den évben a családot, illetve a családi eseményeket helyezi 
rajzpályázatai fókuszába. 

– Egyelőre még csak a díjazott, de április elejétől vala-
mennyi alkotást megnézhetik majd az érdeklődők a Csaba-
gyöngyében. Jó látni, hogy a gyerekek nemcsak megformál-
ták a gondolataikat a képeken, hanem a használt színekkel is 
ünnepivé tették munkáikat – fogalmazott Herczeg Tamás, aki 
megjegyezte, nagyon fontos, hogy hogy ne csak ünnepekkor 
legyen együtt a család, ne csak akkor legyenek közös prog-
ramjaink, hanem lehetőleg minél több alkalommal. 

Zalai Mihály beszélt arról, hogy egy gyermek életében 
sokkal több ünnep van, mint a felnőttekében, sokkal több 
mindent él meg ünnepként. Hozzátette, hogy aki a gyerekek 
alkotásait megnézi, annak öröm tölti el a szívét, olyan kedves 
pillanatokat örökítettek meg.  

Szilágyi Viktória

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház idén 7. alka-
lommal szervezi meg a 
Bábos Drámaíró Versenyt, 
ahol most is együtt ját-
szanak négy napon át írók, 
rendezők, színészek és ze-
nészek. A meghívást most 
a székelyudvarhelyi Udvar-
hely Bábműhely, a kolozs-
vári Puck Bábszínház és a 
nagyváradi Liliput Bábszín-
ház színészei fogadták el. 

A verseny március 19-én, csü-
törtökön 17 órakor kezdődik. 
Mint azt Lenkefi Zoltán, a báb-
színház igazgatója elmond-
ta, ekkor húzzák ki a témát, 
amely körül zajlanak majd az 
események a rákövetkező na-
pokban. A megnyitón a Kocka-
varázs című előadást láthatja 
majd a közönség, a versenyt 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő nyitja meg, és Varga 
Tamás alpolgármester mond 
köszöntőt.  

Idén Bosnyák Viktória, 
Király Levente és Kovács J. 
István vállalta azt a szinte 
lehetetlennek tűnő kihívást, 
hogy egyetlen éjszaka alatt 
bábdarabot ír a frissen kihú-
zott témára építve. Az első 
este sorsolják ki azt is, hogy 
melyik színészcsapat melyik 
író munkája alapján kezd el 
majd dolgozni.

Péntek reggel derül ki, 
hogy mely rendező kinek a 
darabjával és melyik csapat-
tal kezdi el a munkát. A ren-
dezők idén: Bartal Kiss Rita, 
Kovács Géza és Rumi László 
– mindegyikük a kecskeméti 
Ciróka Bábszínházból indult, 
Kovács Ildikó szárnyai alól. 

A csapatok ezután ver-
senyt futnak az idővel, pró-
bálnak beleférni a térbe és a 
rendezői koncepcióba. Fel-
adatuk továbbá, hogy mind-
három darabhoz bábokat, 
bábos kellékeket készítse-
nek. Közben az érdeklődők a 

próbafolyamatot is végigkö-
vethetik, így az olvasópróbá-
tól az utolsó tapsig részesei 
lehetnek az előadások szüle-
tésének.  

– Egy ilyen intenzív hétvé-
gén nincs idő problémakere-
sésre, azonnal a megoldá-
sokra kell törekednünk. Így 
aztán nagyon vidám, nagyon 
jó alkotószellemű, rendkívül 
sűrű ez a három-négy nap, 
hisz általában egy-egy báb-
színházi előadás 4–6 hét 
alatt jön létre. Fontosnak 
tartjuk azonban, hogy ilyen 
módon, fókuszáltan is meg-
mutassuk: vannak körülöt-
tünk olyan művészek, olyan 
írók, akik egyrészt velünk 
dolgoznak, másrészt pedig a 
gyerekirodalomban nagyon 
komoly dolgokat tesznek le 
az asztalra. Emellett a bábos 
társadalmat is összefogja 
egy ilyen jellegű workshop, 
hiszen több helyről érkez-
nek hozzánk résztvevők. Jó 

érzés, hogy új kollegákkal 
találkozunk, akik friss ener-
giákat hoznak. Miközben fá-
rasztó, nagyon nagy töltést is 
ad a verseny – fogalmazott 
Lenkefi Zoltán. 

Az előadásokat a közön-
ség március 22-én, vasárnap 
15 órától tekintheti meg a Sík 
Ferenc Kamaraszínház szín-
padán. A záróeseményen, 
az előadásokat követően, a 
zsűri döntéshozatala alatt 
a Rokodál zenekar játszik 
majd. 

A versenyről a bábszín-
ház idén is folyamatosan 
hírt ad facebook oldalán 
és a https://babosdramairo.
blogspot.com oldalon Adamik 
Zsolt blogírónak köszönhe-
tően (aki a tavalyi versenyen 
íróként mutatkozott be). A 
tervek szerint a vasárnapi 
bemutatók előtt a közönség 
kézbe veheti a bábszínház 
kiadványát, amely tartalmaz-
za a drámákat is. Múlt évben is sikeres volt a bábos drámaíró

Lenkefi Zoltán: Egy ilyen intenzív hétvégén azonnal 
a megoldások keresésére kell törekednünk



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.
Internet Fiesta 2020 a Békés Megyei Könyvtárban
2020. március 19. 15.00–18.00 PlayOsmo Kiterjesztett valóságjáté-
kok ovisoknak és alsósoknak.
Március 20. 15.00–18.00 Elektronikai bütykölde.
Március 21. 15.00–18.00 Robotidomító Artech robotokkal.
Március 23. 15.00–18.00 Társasjátékok kicsiktől a nagyokig.
Március 24. 15.00–18.00 Virtuális cápatámadás.
Március 25. 15.00–18.00 3D tervezés és nyomtatás.
Kötetbemutató beszélgetés
2020. április 17-én, pénteken 17 órától A sűrűje címmel tart kötet-
bemutató beszélgetést Borbás Marcsi a Békés Megyei Könyvtárban. 
A helyszínen lehetőség lesz a szerző könyveinek megvásárlására.
Alsós általános iskolások, figyelem!
Itt a lehetőség, hogy Gyopárosfürdőbe szóló családi belépőjegyet 
vagy rajzeszközökből álló értékes csomagot nyerjetek. Ehhez csak 
annyit kell tennetek, hogy lerajzoljátok vagy megfestitek azt a he-
lyet Európában, ahová leginkább szeretnétek elutazni vagy ahol 
jártatok már, és valamiért nagyon tetszett nektek. A/4 vagy A/3-as 
méretű alkotásokat várunk. Alkalmazható technikák: vízfesték, 
tempera, pasztellkréta, zsírkréta, színes ceruza. A kép hátuljára ír-
játok rá: név, osztály, életkor, szülő elérhetősége (e-mail vagy tele-
fonszám). Beküldési határidő: 2020. május 15. Cím: Békés Megyei 
Könyvtár, 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3. A borítékra írjátok rá: 
Képzeletbeli utazás Európába – rajzpályázat.

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

A tavasz első napja a Ger-
gely-féle naptárreform előtt 
március 12-e, azaz Gergely 
napja volt. Ennek a napnak 
az ünneplését IV. Gergely 
pápa rendelte el 830-ban, 
aki elődjét, I. (Nagy) Gergely 
pápát az iskolák alapítóját, 
a gregorián-éneklés meg-
teremtőjét az iskolák vé-
dőszentjévé tette. Ehhez a 
naphoz kapcsolódik a Ger-
gely-járás szokása, amely 
országosan ismert volt. A 
Gergely-járás, gyermekek 
által játszott dramatikus 
színjáték, amelynek célja a 
tanítóknak való adomány-
gyűjtés és az iskolába való 
hívogatás volt. Ekkor a gyer-
mekek házról házra járva já-
tékos formában verbuválták 
az iskolába a társaikat. A 
katonai toborzás mintájára 
a játékban szereplők külön-
féle katonai rangot viseltek, 

és Szent Gergely vitézeinek 
nevezve magukat, katonást 
játszva, „körüllovagolták” a 
falut. Sokszor még a püspö-
köt is megszemélyesítették. 
De volt olyan település is, 
ahol ezen a napon vetélke-
dőket tartottak a diákok és 
diákpüspököt választottak 
Gergely emlékére. Bár Bé-
késcsabán a Gergely-járás 
ismeretlen volt, ezen a na-
pon a diákok gyűjtés nélkül 
is megajándékozták a taní-
tókat. A szülők reggel egy 
tányérra mákot öntöttek, 
arra pedig tojásokat helyez-
tek, ötöt-tízet, kinek meny-
nyit engedett meg az anyagi 
helyzete. Emellett kolbászt, 
mézet, babot, lencsét és 
csicseri borsót is küldtek. 
A tányérba belehelyezett 
élelmiszereket szép fehér 
kendőbe kötötték és úgy 
vitték a tanítóknak. Gergely 

napján nem volt tanítás, a 
gyerekek csak játszottak. 
Általánosan elterjedt hie-
delem szerint e napon ér-
keztek meg a gólyák, ezért 
a diákok és tanítójuk együtt 
várták őket. Mivel Gergely 
napja időjárásjósló nap is 
volt, így népi megfigyelések 
tartoztak hozzá: Ha az ezen 
a napon érkező gólyák sá-
rosan, piszkosan érkeznek 
meg, akkor esős nyár vár-
ható, ami lemossa róluk a 
piszkot, azonban ha tisztán 
érkeznek, akkor úgy tartot-
ták, hogy nem sok eső lesz.

Gergely napján — mond-
ták még Békéscsabán — a 
tengerbe megy a hó. De 
megtörténhet az is, hogy 
visszajön…

Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály 
Múzeum néprajzos 

muzeológusa
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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

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.)

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

                  A Jazz-csütörtök támogatója:       

TAVASZI KÉZMŰVES-AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Választható: agyagozás, ajtódísz természetes anyagokból, nyúl, 
liba készítése textilből. A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő, 
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.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. március 25-én, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban. Máthé Ferenc ajánlásával:
EGY SZENT SZARVAS MEGGYILKOLÁSA

Yorgos Lantimos filmje, 2017.

TAVASZI JAZZ RÁADÁS: 1 NIGHT 2 BANDS
2020. március 30-án, hétfőn 19 órától

a Magyar Jazz Szövetség Jazz Combo Versenyének idei győztese:
BOLYKI TAMÁS QUARTET

(Tagok: Bolyki Tamás – gitár, Bejan Norbert – zongora,
Pál Gábor – basszusgitár, Fábry Adonisz – dob)

és a legendás GYÁRFÁS ISTVÁN QUARTET koncertje.
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma

és a Szikra Produkció.

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

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Élet-Tér-Kép
Ritók Lajos kiállítása a Munkácsy múzeumban

Gergely napján tengerbe megy a hó…
Ritók Lajos nagyváradi 
születésű, Debrecenben, 
majd Budapesten élő kép-
zőművész alkotásaiból 
nyílt kiállítás Békéscsa-
bán, a Munkácsy Mihály 
Múzeum és a Magyar Vi-
déki Múzeumok Szövet-
ségének együttműködése 
részeként. A tárlat április 
19-éig tekinthető meg.

A kiállítás megnyitóján 
Szarvas Péter az azzal egy 
időben zajló közgyűlés mi-
att nem tudott megjelenni, 
a polgármester üdvözletét 
Szántó Zsolt kabinetfőnök 
tolmácsolta. Az est házi-
gazdája a Munkácsy Mi-
hály Múzeum igazgatója, 
Ando György volt, köszön-
tőt mondott a Magyar Vidé-
ki Múzeumok Szövetségé-
nek elnöke, dr. Cservenyák 
László, aki a mátészalkai 
Szatmári Múzeum igazga-
tója is. A tárlatot dr. Feledy 
Balázs művészeti író nyitot-
ta meg.

Ritók Lajos műveit euró-
pai, amerikai, illetve ázsiai 
köz- és magángyűjtemények 
őrzik. Korábban öt kontinen-
sen négyszáz kiállítást ren-
dezett a világ közismert kiál-
lítóhelyein és múzeumaiban.

– Műveit kétszer mutatta 
be a párizsi Louvre-ban, egy 
tárlaton pedig együtt szere-
peltek alkotásai Rembrandt 
munkáival. 2019-ben Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel 
ismerték el munkáját. Ritók 
Lajos a portré- és a látkép-
festés nagymestere. Ábrá-
zolásai rendkívül hatásosak 

és látványosak; arcképei az 
emberi megjelenés és jellem 
sokféleségét illusztrálják. 
Nagy méretű festményei igen 
dekoratívak, ezzel együtt 
arcképei képesek drámai 
mélységet és koncentrált-
ságot mutatni – tudtuk meg 
Gyarmati Gabriella művé-
szettörténésztől.

Ritók Lajos kérdésünkre 
elmondta, hogy a komoly 
hangvételű embermeséinek 
nem ad címeket azért, mert 
művei mindenkinek mást és 
mást jelentenek. Hozzátette: 
mindenkit ismert vagy ismer 
azok közül, akik a portréin 
megjelennek.

– Nagyon sokan sokféle-
képpen tudják ábrázolni az 
embereket. A mai világban 
a virtuális térben többen 
azt akarják mutatni, hogy 
mindenki jól érzi magát, 
én viszont a képeimen az 
élet egy olyan szegmensét 
próbáltam bemutatni, ami 
a nyers valóságról szól – 
ecsetelte a művész.

Hidvégi Dávid

Közös ének és hit

Tizenharmadik alkalommal 
adott otthont Békéscsa-
ba a Határmenti Karvezető 
és Énekkari kurzusnak a 
Körösvidéki Baptista Egy-
házkerület szervezésében.  

Határon innen és túlról gyűl-
tek össze kórusok és karveze-
tők a Csabagyöngyében feb-
ruár utolsó hétvégéjén, hogy 
együtt énekeljenek, gyakorol-
janak és a program végén ezt 
bemutassák a közönségnek. 
A záróeseményen Takács 
Árpád kormánymegbízott kö-
szöntötte a megjelenteket. 
Kiemelte, hogy az idősek, az 
elesettek oltalmazása, a gyer-
mekek tanítása és a keresz-
tény hit védelme mindenki 

számára közös feladat. Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy 
az ökumenikus közösségi 
eseményeknek komoly hitéle-
ti jelentősége is van. 

A találkozón Békés megyén 
kívül Gödöllőről, Miskolcról, il-
letve több erdélyi településről 
is érkeztek baptista, reformá-
tus, katolikus, adventista és 
evangélikus kórusok. A há-
romnapos esemény a kórus-
művek előadásán túl a gene-
rációk találkozásáról is szólt. 
Papp János, a Magyarországi 
Baptista Egyház elnöke hoz-
zátette, hogy a rendezvény a 
keresztény zene, a komolyze-
ne és Isten szolgálatának ün-
nepe is egyben.
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5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177

lencsesikozhaz@gmail.com

Március 28-án öten trashelnek majd a Narancsban Amerikai vendégszereplésre utazik a színház

Total Metal túra

Adományt gyűjtöttek Jaminában

Több államban is fellépnek
Nagy dobásra készül a Na-
rancs Rock Café, ugyan-
is március 28-án a Total 
Metal Over Europe X fel-
lépői – élükön a német 
Necronomiconnal – komoly 
történésre készülnek az in-
tézményben. Minderről Mé-
zes Zsolti rendezvényszer-
vezővel beszélgettünk.

Mézes Zsolti anno egy pesti 
punkbandában, az unokatesó-
ja által alapított Barackcában 
kezdte gyúrni a vastag húro-
kat, ám nem győzte az oda-
vissza utazásokat, így maradt 
a hőn szeretett Békéscsabán. 
A ’90-es években, tinédzser-
korában mára legendássá vált 
csabai intézményekben fordult 
meg: többek között a KO-ban, 
a 68-asban. Közben stoppal 
bejárta az országot, továb-
bá előszeretettel látogatta az 
Edda-táborokat. Majd beszip-
pantotta a civil életspirál: ka-
tonaság, házasság, gyerekek.

Majd 2013 körül az egyik 
haverja, bizonyos Forgách 
Tomi azzal zsibbasztotta, 
hogy mikor hozza le ismét 
Csabára a Barackcát? (Vala-
ha voltak a ’68-asban.) Őket 
nem sikerült, de a fia ismerte a 
Life of Rock csapat tagjait – itt 
játszott az „öreg” Veres Bandi 

fia, a kis Veres Bandi is –, és 
Zsolti hamarosan lezsírozott 
az ifjú titánoknak egy murit, 
az akkoriban még zakatoló 
Open Doorsban. Amikor pe-
dig ez bezárt, a bandáit átvitte 
a Romkocsmába.

Hamarosan találkozott 
Farkas Sándorral, a Cassio-
peia énekesével, aki a Rom-
kocsmában lett a hangosító; 
egyébként Sanyiék kezdték 
el a Roockstockot, amely 
leánykori nevén a Borjúréti 
Összefogás néven futott. Az-
tán megalakult a Roockstock 
Könnyűzenéért Egyesület is, 
amelynek Zsolt az alapítója.

 2018 nyarán zenekar-
szervezőként szállt be a 
Narancsba az üzemeltetők 
kérésére. Most pedig egy 
külföldi rendezvényirodától 

keresték meg azzal, hogy 
márciusban, a német thrash 
metál Necronomicon – két 
zenekar kíséretében – egy 
európai turnét tol, és magyar-
országi helyszínnek a Naran-
csot nézték ki. 

Naná, hogy igent mond-
tak, és Zsolti két zenekarral 
meg is spékelte a létszámot, 
így március 28-án szomba-
ton öten thrashelnek. Kapu-
nyitás 19 órakor lesz; először 
a 3000AD (újzélandi) lép a 
deszkákra; majd a Stonecast 
(francia) következik; a főban-
da 22 órakor a Necronomicon 
lesz, ez a ’80-as években 
Németország egyik nagy-
színpados csapata volt; és a 
sort a Balze Out (spanyol) és 
a Razgate (olasz) zárja.

Such Tamás

Március 15-ei ünnepi mű-
sor, mesejáték, monodrá-
ma és szórakoztató ösz-
szeállítás szerepel azon 
a repertoáron, amellyel a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház művészei az Ameri-
kai Egyesült Államokba 
utaznak. A tíznapos ven-
dégszereplés az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Anyanyelvi előadások a di-
aszpórában című pályáza-
ta keretében valósul meg.

Öt színész – Balázs Cson-
gor, Csonka Dóra, Gerner 
Csaba, Komáromi Anett és 
Nagy Róbert –, Seregi Zoltán 
igazgató és Ottlakán Rená-
tó hangosító március 13-án 
indul Amerikába. A New 
York-i Magyar Házban már-
cius 14-én délelőtt előadják 
Az igazmondó juhász és az 
aranyszőrű bárány című me-
sejáték rövidített változatát, 
az előadás érdekessége, 
hogy a bárányok csapata-
ként ottani magyar gyerekek 

lépnek fel. Délután március 
15. jelentőségére emlékez-
nek zenés-verses ünnepi 
műsorral a magyarországi 
művészek, a megemlékezés 
után szórakoztató összeállí-
tás zárja a programot. 

New Yorkban a következő 
hét péntekén, március 20-
án Gerner Csaba adja elő a 
Csak tenyérnyi vér című mo-
nodrámát, amelyet Doszto-
jevszkij Szelíd teremtés című 
kisregénye alapján Tallér 

Edina írt át színdarabbá. Az 
előadást Viktor Balázs ren-
dezte. A monodrámát előző 
nap Bostonban is láthatja a 
magyar közösség, ugyanott 
21-én Az igazmondó juhász 
és az aranyszőrű bárány me-
séjét is megnézhetik a gye-
rekek. A művészek március 
22-én indulnak és 23-án ér-
keznek haza. 

A tervek szerint New York 
és Boston mellett további álla-
mok is szerepelnek a turnén.

„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 Ludas 
zenekar. Megtekinthető április 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Március 16., hétfő 14.30 óra – Dr. Kertész Jánosné vetítéssel 
egybekötött útiélmény-beszámolója a Nyugdíjasklub foglalkozásán 

Barcelona címmel.

Március 24., kedd 18 óra – Megyénkben született fotóművészek. 
Balog Ferenc (1923–1993) munkáit bemutatja Vágvölgyi Mihály, 
a mezőberényi Color Fotóklub elnöke a Márvány Fotóműhely 

foglalkozásán.

Március 25., szerda 15 óra – Malaga címmel Farkas Zoltánné 
útiélmény-beszámolója a Természetjáró kör összejövetelén.

Március 30., hétfő 14.30 óra – Csabai templomok krónikája 
címmel Szakál Veronika történész vetítéssel egybekötött előadása 

a Nyugdíjasklubban.

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.

Csonka Dóra, Komáromi Anett és Nagy Róbert a mesében

Mézes Zsolt, a rendezvény szervezője             Fotó: Such T.

A Chopin kórus szeretettel vár minden érdeklődőt 2020. 
március 23-án 18.00 órakor a Csabagyöngye Kulturális 
Központban a magyar–lengyel barátság napja alkalmá-
ból megrendezendő ünnepi koncertre. Köszöntőt mond: 
Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere.
Program:
ismeretlen XVI. századi zeneszerző, Hámori László szövegével: Tavaszköszöntő; Daniel 
Friderici, Szabó Miklós: Baráti kör; Felice Giardini, dr. Varga Károly: Éljenek a víg nők!; 
ismeretlen XV. századi itáliai zeneszerző: Alta Trinita Beata; Tielman Susato, Jos Van den 
Borre: Cum decore, cum amore; néger spirituálé W Kelber feldolgozásába: Good News; 
Stanislaw Moniuszko, Jan Czeczot: Kozak; lengyel népdalfeldolgozás: Czervone Jabluszko; 
Sutyinszki János, lengyel népdalfeldolgozás: Hej Sokoly; Bartók Béla: Bolyongás; Kodály 
Zoltán: Cohors Generosa – régi magyar diákköszöntő; Bárdos Lajos: Dana-dana.
Közreműködik: Kónya Kálmán tangóharmonikán, Földesi Zoltán zongorán.
Vezényel: Szák Kocsis Péter.                                                                   A belepés díjtalan!

MAGYAR–LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA

Édességet, gyümölcsöt és tartós élelmiszereket adományozott 
az Élésker Kft., illetve a Reál Jamina ABC-áruház Mazán László 
utcai üzlete az Erzsébethelyi iskola Rózsa utcai intézményének. 
Schmidt Mónika üzletvezető elmondta, a kezdeményezés ötlete 
tavaly novemberben vetődött fel először, amikor egy jótékony-
sági akciót hívtak életre. Arra kérték vásárlóikat, hogy adomá-
nyozzanak bevásárláskor a jaminai óvodások és bölcsődések 
számára. Az akció sikeres volt, így folytatták. Opauszki Zoltán 
önkormányzati képviselő hozzátette: ez is jól mutatja, hogy 
Jaminában egy erős, összetartó közösség működik.
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FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata

Ugrai Gábor: A jobbágyvilág megszűnése, az örökváltság
A reformkorban a csabai gazdák arra szá-
mítottak, hogy a törvény lehetővé teszi 
majd számukra az örökváltságot, azaz 
hogy megszerezzék a használatban lévő 
földek tulajdonjogát. Az örökváltággal 
mindkét fél (a jobbágy és a földesúr) is jól 
járt volna. A mezőváros és lakói így sza-
badabban gazdálkodhattak, megszűnt 
felettük a földesúri ellenőrzés és a birto-
kaiból származó terményeket szabadon 
eladhatták. 

Az országgyűlés végül 1840-ben fogadta el 
az önkéntes örökváltságról szóló törvényt 
(1840. VII. tc.), melynek 9.§ így rendelkezik: 
„Megengedtetik: hogy a földesur és jobbágy 
közti szabad egyesség által meghatározan-
dó bizonyos általános somma fizetésével 

akár egyes jobbágyok, akár egész községek 
földesuri tartozásaikat, szolgálataikat és adó-
zásaikat (az úri hatóság azonban sértetlen 
hagyatván) tökéletesen és örök időkre úgy 
megválthatják.” A diéta tehát úgy döntött, 
hogy a jobbágyok nemcsak személyesen, 
hanem egész települések is egy összegben 
kifizethetik földesuraikat. 

A csabaiak 1845-ben kötötték meg saját 
örökváltságukat 14 földesúrral, hosszú tár-
gyalások után. A szerződés előkészítésében 
és megkötésében nagy szerepet játszott 
Urszinyi Andor ügyvéd és nagybirtokos. A 
csabaiak előrelátóan nemcsak örökváltsági 
szerződést kötöttek földesuraikkal, hanem az 
úgynevezett „királyi kisebb haszonélvezetek-
re” vonatkozólag örök-vételi szerződést is. Ez 
azt jelentette, hogy többek között megvásá-
rolták uraiktól a bor, sör és pálinkamérés és 
főzés; a halászati, vadászati és madarászati 
jogokat; a vásártartás jogát is.

Magát a kész örökváltási szerződést 1845. 
október 24-én írták alá a ma már nem létező 
nagy vendégfogadó udvarán. Az aláírók kö-
zött ott találjuk Such János bírót, Millyó Mi-
hály törvénybírót, Koricsánszki Jánost és id. 
Petrovszki János jegyzőt, a 14 földesurat és 
a csabai jobbágyokat képviselő 88 embert. 
December 26-án az összegyűlt lakosság-
nak olvasták fel és magyarázták el magyar 
és szlovák nyelven az aláírt dokumentumot, 
majd december 31-én délben, harangzúgás 
és taracklövésekkel együtt, ünnepélyesen 
kihirdették Such János szavai mellett: „Test-
véreim szabadok vagytok mostantól mind-
örökre …!”

A Helytartótanács által 1846-ban jóváha-
gyott szerződés értelmében 802 050 forinttal 
váltották meg magukat a csabaiak. Az ösz-
szeget szétosztották a lakosokra, a követke-

zőképpen: egész telkes gazdák 952 forintot, 
egy zsellérház 119 forintot és egy taksás ház 
79 forintot tartozott fizetni. Ez abban az idő-
ben igen megterhelő volt a jobbágyok szá-
mára, de a település abban reménykedett, 
hogy hosszú lejáratú és kedvező kamatozá-
sú hiteleket felvéve tudják majd törleszteni a 
tetemes összeget. Csaba elöljárói mindent 
megtettek a sikeres hitelfelvétel ügyében, 
határidő-hosszabbításokról tárgyalt a földes-
urakkal, a lakosok anyagi segítségét vette 
igénybe és még Bécsbe is küldtek követeket 
hitelfelvétel ügyében. A teljes összeget így 
sem sikerült a határidőre kifizetni, többszöri 
kölcsönök felvételével ez csak 1868-ban si-
került. Az örökváltsági szerződés azonban, 
minden nehézség ellenére, előnyös követ-
kezményekkel is járt. A csabai telkesgazdák 
hozzáfogtak a most már magántulajdonukba 
került birtokok gazdasági fellendítéséhez. 

Az örökváltsági szerződés megkötése 
után két évvel az áprilisi törvényekben meg-
valósult a kötelező örökváltság (1848. évi 
IX. törvénycikk). Ekkor sokan azt gondolták 
Csabán, hogy tovább nem kell fizetni az föl-
desurak felé a tartozást. Sajnos az nem így 
történt, sőt Csaba lakosainak is kell fizetni 
a robot eltörléséből adódó váltsági össze-
get. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az 
örökváltsági szerződésben meghatározott 
összeg mellett ezt is beszedték tőlük, hiába 
hivatkoztak arra, hogy ők már kiváltották ma-
gukat. Ezen sérelem miatt a város küldöttsé-
get menesztett Pozsonyba és Pest-Budára 
és tárgyaltak többek között a pénzügyminisz-
ter Kossuth Lajossal és a miniszterelnök Bat-
thyány Lajossal is. Bár a küldöttség ígéretet 
kapott arra, hogy „bizton elvárni lehetne, 
hogy ama fizetések ekkorig B[ékés]csaba 
részéről a váltságra nézve történtek – azok 

általában mind a regálébeliek váltsága díjába 
beszámíttatni fognak – minélfogva a helybeli 
úrbéres váltsági terheit is egészben az ál-
ladalom vállalná fel”, de erre az 1848/49-es 
szabadságharc eseményei miatt már nem 
kerülhetett sor. 

A kiegyezés után újra felcsillant a remény, 
hogy a csabaiakon esett sérelmet törvény 
útján orvosolni lehet. Az 1868. évi XXXIII. 
törvénycikk foglalkozott azon a települések 
kárpótlásával, melyek 1840 és 1848 között 
kötöttek örökváltsági szerződést. A csabai-
ak így körülbelül 600 000 forinthoz jutottak, 
mely összeget a magukat kiváltottak között 
szétosztottak. 

Összességében elmondható, hogy őse-
ink nyertesei voltak az 1845-ben megkötött 
örökváltsági szerződésnek. A csabaiak elő-
harcosai voltak annak a küzdelemnek, mely 
1848-ban az áprilisi törvényekkel érte el cél-
ját: a kötelező örökváltság törvénybe iktatá-
sa. Ők már hamarabb megszabadultak a föl-
desúri kötöttség alól, mint az ország legtöbb 
településein élők, így előnyre tettek szert a 
többséggel szemben. 

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, 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.

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.

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Csa ba u . 7.

Egyeztessen velünk

időpontot

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H -CS: 9: 00-1 6: 00

P: 9: 00-1 5: 00

Email:

a u d i obcs@wi d ex. h u

INGYENES SZAKORVOSI-

ÉS HALLÁSVIZSGÁLAT

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BÉKÉSCSABA

Urszinyi Andor emléktablája a városházán. 
Forrás bekeswiki.bmk.hu

Emléktábla a Városházán.
Forrás bekeswiki.bmk.hu

FOGA DÓÓR A
Fülöp Csaba, a 6. számú választókerület önkormányzati kép-
viselője március 18-án, szerdán 16.30 órától tart fogadóórát 
a VOKE Vasutas Művelődési Ház földszinti kistermében.



Ünnepélyes keretek között 
adták át az év sportolója és 
év embere szavazás díjait a 
közelmúltban a Csabagyön-
gye Kulturális Központban.

– A nagy hagyományokkal 
rendelkező program üzenet-
értékkel bír. Üzeni, hogy tud-
juk egymást értékelni, hogy 
tudunk örülni a másik sike-
reinek, hogy itt is lehet érvé-
nyesülni és hatni másokra – 
hangsúlyozta köszöntőjében 
Takács Árpád, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott. 

Pocsaji Richárd főszerkesz-
tő kérésére a jelenlévők egy-
perces néma felállással emlé-
keztek három, a közelmúltban 
elhunyt jeles békéscsabai 
sportemberre, Hajtman János 
vívóedzőre, Szabó Károlyra, a 
városi kézilabdasport több mint 
hat évtizeden át meghatározó 
egyéniségére és Baukó And-
rásra, a Békéscsaba 1912 Elő-
re nyugalmazott masszőrjére.

Az online közönségszava-
záson leadott voksok alapján 
a tavalyi év csapata a Békés-
csabai 1912 Előre NB II-es 
labdarúgócsapata lett. A kizá-

rólag magyar és főképp saját 
nevelésű, békéscsabai, illetve 
Békés megyei gyökerekkel 
rendelkező fiatal játékosokból 
álló Békéscsaba 1912 Előre 
ezúton is köszöni szurkolóinak 
az aktivitást és támogatást, 

amit egész évben nyújtott 
és szavazataikkal segítették 
az együttes sikerét. Büszkék 
arra, ami az eredményekből is 
látszik, hogy a közönség sze-
rint legnépszerűbb sportágat, 
a labdarúgást szolgálhatják.

A Békéscsabai KK NB II-
es kosárlabdacsapata a 
háromhetes szünetet ki-
használva egy lengyelor-
szági nemzetközi tornán 
folytatta a felkészülést a 
bajnokság hajrájára.

Jancsika Árpád együttese 
megyei rangadót játszott 
hazai pályán február utol-
só napján. A csabai csapat 
magabiztos teljesítménnyel 
rukkolt elő a Mezőberénnyel 
szemben. A házigazda a 18 
pontot szerző Nagy Balázs 
vezérletével már a félidőre 
eldöntötte a csatát, hiszen 
húsz perc után 59–26-ra 
vezetett. A nagyszünet után 
sem forgott veszélyben a 
csabai siker. A házigazda 
végül fölényes, 108–69-es 
győzelmet aratott és to-
vábbra is harcban áll a Nyír-
egyháza gárdájával a Keleti 
csoport 2. helyéért.

A csapat a bajnoki szüne-
tet kihasználva március első 
hétvégéjét Békéscsaba test-
vérvárosában, Tarnowskie 

Góryban töltötte. Jancsika 
Árpád csapata már kilence-
dik alkalommal vett részt a 
nemzetközi tornán. 

– Tavaly tizennégy csa-
pat vetélkedett egymással, 
most kilenc gárda mérte 
össze a tudását. Kiváló 
helyszínen, nagyszerű kö-
rülmények között, jó csa-
patok ellen készülhettünk. 
Mindig március első hétvé-
géjén szervezik ezt a tornát, 
melynek az a fő célja, hogy 

a fiúk még jobban össze-
szokjanak a bajnokság köz-
ben. Nagy összetartó ereje 
van ennek az együtt eltöltött  
pár napnak – fogalmazott a 
vezetőedző.

A csabaiak legközelebb 
március 28-án lépnek pá-
lyára, akkor az egyik legna-
gyobb rivális, Nyíregyháza 
lesz az ellenfél a Lencsési 
Általános Iskola tornater-
mében.

K. D.

A Swietelsky-Békéscsaba 
3–2-re nyert a görög 
Olympiakosz Pireusz el-
len, de kiesett a Challenge 
Kupa negyeddöntőjében.

A csabaiak az első mérkő-
zésen elszenvedett 3–1-es 
vereség után nehéz helyzet-
ből várták a második össze-
csapást a harmadik számú 
európai kupasorozatban. 
Molcsányi Ritáéknak 3–0-
ára vagy 3–1-re kellett volna 
győzniük, majd a 15 pontig 
tartó aranyszettben is dia-
dalmaskodniuk kellett volna.

A BRSE azonban nem 
kezdte jól a görögorszá-
gi összecsapást, gyorsan 
nagy hátrányba került és 
nem is tudta megfordíta-
ni az első szettet (25–17). 
A második játszmában az 
Olympiakosz már azért 
küzdött, hogy kiharcolja a 
továbbjutást. Vasja Samec 
Lipicer csapata ugyan 8–4-
re vezetett, de a házigazda 
a következő tizenöt labda-
menetből tizenhármat meg-

nyert és fordított. A görög 
együttes ezt a felvonást 
már nem is engedte ki a ke-
zéből, így két szett után már 
az elődöntős szereplést ün-
nepelhette (25–17).

A harmadik etapra Branko 
Kovacevic, a hazaiak edzője 
már cserélt, azoknak is lehe-
tőséget biztosított, akiknek 
korábban kevesebb lehető-
séget adott. A Békéscsaba 
mestere ugyanezt nem tet-
te meg, a kezdőcsapatával 
küzdött a szép búcsúért. A 

csabaiak előbb 25–20-szal 
szépítettek, majd 25–21-
gyel egyenlítettek. A BRSE 
a döntő szettet 15–9-re hoz-
ta, így a 3–2-es győzelmet 
is kiharcolta, de a görögök 
5–4-es összesítéssel foly-
tathatják szereplésüket az 
elődöntőben.

A csabai együttes soro-
zatban ötödik alkalommal 
jutott a legjobb nyolc közé 
valamelyik nemzetközi so-
rozatban.

Kovács Dávid
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Nemzetközi tornán jártak a csabai kosarasok A röplabdások győzelemmel búcsúztak Európától 

Lengyelországban játszottak Görögországban nyert a BRSE

Hatalmas siker Az év sportolóit köszöntötték

Zsomborék egy tusra voltak az éremtől

Jól szerepeltek az atléták100 éves az Eötvös Cirkusz!
Gálaműsor Békéscsabán, a TESCO mellett

március 27-étől április 5-éig. Országos bajnokságot rendeztek Budapesten a BOK csarnok-
ban, ahol jól szerepeltek a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ifi 
és junior korú atlétái. Nadj Levente 400 méteren ranglistaveze-
tőként rajtolt, s végig vezetve nyerte meg az országos bajnoki 
címet (képünkön). Edzői, Adorján László és Erdős Péter öröm-
mel gratuláltak atlétájuknak, míg a nevelőedzője, Forczek Győző 
Békéscsabáról figyelte az online közvetítést. Hrabovszki Balázs 
elsőévesként állt rajthoz 3 versenyszámban. Távolugrásban és 
200 m-en egyéni csúccsal zárta a versenyt, 60 méteres gátfu-
tásban pedig hibátlan futással jutott a döntőbe, ahol sajnos hibá-
zott, s 5. helyen ért célba. Karsai Gábor elsőéves ifistaként 3000 
m-en végig vezetett, a fizikailag erősebb versenytársai a célban 
lehajrázták, de új egyéni csúccsal lett 3. helyezett az OB-n. A ju-
nior férfiaknál Apáti Bence mindkét versenyszámában ezüstér-
mes lett, bár edzője, Gregor László jobb időeredményt várt tőle.

Újabb nagy sikert ért el Mitykó Veronika, akit csak egy 
olimpiai bajnok tudott megelőzni a máltai világkupán. A 
békéscsabai súlyemelő ezen a versenyen a 76 kilogram-
mos kategóriában indult el és ezüstérmet szerzett.

Mityó Veronika a máltai világkupán szakításban 94, lökésben 
pedig 107 kilót ért el, amellyel ismét megjavította az egyéni és 
az országos csúcsát, bár ezúttal nem a 71, hanem a 76 kilo-
grammos kategóriában versenyzett. Az is kiemelendő, hogy 
a 19 esztendős békéscsabai sportoló most sem rontott egyik 
fogásnemben sem. Veronika a nyári, tokiói olimpiát tartja a 
szeme előtt, ez a sikere is beleszámít a kvalifikációba.

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzője 
összetettben a második helyen végzett, az első a spanyol 
Lidia Valentín lett, aki 2012-ben a londoni olimpián nyert 
aranyérmet, így a Bökfi János edzette tehetséget ezúttal csak 
egy olimpiai bajnok tudta felülmúlni. 

A poreci Kadet és Junior Európa-bajnokságon az Alföld Vívó 
Akadémia (AVA) tehetségével, Keszthelyi Zsomborral felállt ju-
nior férfi párbajtőrcsapat nagyszerűen állt helyt, mindössze egy 
tussal maradt le a dobogóról. A 3. helyért zajló mérkőzésen 
Keszthelyi Zsombor kiválóan, 5–1-gyel kezdett, a francia csa-
pat azonban a negyedik asszóban fordított és az utolsó csata 
előtt 38–37-es előnyben volt. Az AVA kiválósága nagyot csa-
tázott, közel volt az éremszerzéshez a csapattal, az utolsó tust 
azonban Jean Joseph Kendrick adta, így a franciák 45–44-gyel 
nyerték meg a bronzérmet. A magyar csapat (Hamilton-Meike 
Jonathan, Keszthelyi Zsombor, Osman-Touson Maruán, Ujvári 
András) 21 induló közül a 4. helyen végzett.

ELŐADÁSOK: hétköznap 18 órakor, szombaton 15 és 18  
órakor, vasárnap 15 órakor.
Március 29., vasárnap: 15 és 18 órakor,
március 31., kedd: szünnap.
Szenzációs jubileumi AKCIÓK!
Premiernapon, pénteken a belépő csak 1000 Ft a C szektor-
ba (a készlet erejéig). Hétköznapokon 1-et fizet 2-t kap ak-
ció, a B szektorba 4000 Ft/2 fő. Hétvégén és ünnepnapokon 
500 Ft kedvezmény minden szektorba, kivétel a VIP páholy.  
Információ: 70/402-0325,
www.eotvoscirkusz.hu, facebook: Cirkusz Eötvös
A cirkuszpénztár nyitva: 14–18 óráig.

A Minőségből nem engedünk,
de az Árakból igen!

Szenzációs Jubileumi Akciók!
Premiernap a belépőjegy csak 1000 Ft a C. 

Szektorba a készlet erejéig.
Hétköznapokon 1-et fizet 2-őt kap akció a B. 

Szektorba 4000 Ft/2 fő
Hétvégén és ünnepnapokon 500 Ft kedvezmény 

minden Szektorba, kivétel a Vip Páholy.
A különböző kedvezmények nem összevonhatók.

Az akciók a kupon átadásával érvényesíthetők, egy jegyhez egy kupon használható fel.

EXTRÁN FŰTŐTT NÉZŐTÉR.

Békéscsaba március-27-április 5.
Tesco mellett

Hétköznap: 18:00
Szombat 15:00, 18:00, Vasárnap 15:00

Március 29. Vasárnap 15:00, 18:00
Március 31. Kedd  Szünnap



2020. március 16., hétfő

Az ország minden tájáról 
érkezett fiatalokat a MIND 
zenekar koncertje fogadta, 
majd Szente-Réth Katalin 
iskolalelkész tartott áhítatot. 
Ezután a résztvevők külön-
böző workshopokat látogat-
hattak meg. 

– Semmi pánik – ez volt 
a nap központi témája, a 
workshopokat is ehhez igazí-
tottuk. A fiatalok ifj. Cserháti 
Sándor lelkésszel beszél-
gethettek az emberi lélek 
sötét oldaláról, illetve részt 
vehettek egy úgynevezett 
KésZműves foglalkozáson, 
ahol újrahasznosított esz-
közökből készíthettek hasz-
nálati tárgyakat – mondta el 
Szidoly Roland, a Szélrózsa 
zenei és programszervezője.

További két workshop is 
várta a fiatalokat. Az egyik 

a No Para Room című be-
szélgetés volt, ahol Vincze 
Délia lelkész vezetésével 
kötetlen beszélgetés zajlott, 
illetve Élő Könyvtár címmel 
a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Kallódó Ifjú-
ságot Mentő Missziójának 
munkatársai és korábbi füg-
gők osztották meg tapasz-
talataikat.

A szervezők ezután kerek-
asztal-beszélgetésre invitál-
ták a résztvevőket, amely-
nek témája a pánik és annak 
kezelése volt. Erről fejtette 
ki véleményét Schoblocher 
Barbara, a Blahalouisiana 
zenekar énekesnője és Ha-
mar János addiktológus. A 
nap további részében folyta-
tódtak a workshopok, majd 
az előtalálkozó Pápai Attila 
lelkész úti áldásával zárult. 

– A Szélrózsa ifjúsági ta-
lálkozót kétévente rendezzük 
meg, az előtalálkozók azért 
fontosak, hogy a fiatalok 
minél több ponton tudjanak 
egymáshoz kapcsolódni. A 
nyári gyulai fesztivál mottója-
ként a „Nem a félelem lelkét 
kaptuk” igevers szolgál, így 

ennek mentén zajlik majd a 
júliusi országos rendezvény 
is, ahol nemcsak evangéli-
kus hátterű fiatalok felé sze-
retnénk szolgálni, hanem 
azok felé is, akik még nem 
ismerik Krisztust – mondta el 
Homoki Pál Szélrózsa-atya.

D. Nagy Bence
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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 BRSE TV

  9.00 Közgyűlés (élő)

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 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
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 BCS–Gyirmót FC Győr
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Hosszabbítás
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Generációnk
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Globál Menü
21.55 Örmény nyomok
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 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Totemállatok
21.50 Aggódunk érted 17.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
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
  9.00 Közgyűlés (ismétlés)
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 Átkozott nap
22.15 Nem tudom
 halljátok-e ti is
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
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 BCS–Szombathely
 kézilabda-mérkőzés
12.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Hosszabbítás
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 BCS–Gyirmót FC Győr
 labdarúgó-mérkőzés
22.40 Fekvőtámasz
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
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 BRSE–MTK
 röplabdamérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ I./2.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Ahonnan elindultam
21.55 Áramlat–Flow
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./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 BCS–Gyirmót FC Győr
 labdarúgó-mérkőzés
12.00 Képújság
16.00 Egy nap a világ I./1.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Hidas Frigyes,
 az utolsó magyar
 romantikus Zeneszerző
21.55 Hazatért falu
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./1.
24.00 Képújság
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Semmi pánik! – evangélikus fiatalok találkoztak Orosházán 
Országos evangélikus ifjúsági napot tartottak február 
utolsó napján Orosházán, a Székács József Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban. A rendez-
vény a júliusi Szélrózsa fesztivál előtalálkozójaként szol-
gált. Az eseményen több mint száz fiatal találkozhatott 
és oszthatta meg hitét a többiekkel. Az előtalálkozó a 
Semmi pánik! – Bizalom Istenben a krízisek és kihívások 
idején címet kapta.



A Széchenyi István szakgimnázium diákjai a közelmúltban 
flashmobbal, vagyis egy „villámeseménnyel” hívták fel a fi-
gyelmet arra, hogy bár szükség lenne rá, a gimnázium előtt 
nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely. A flashmobon harminc diák 
foglalta el az épület előtti úttestet, fekete-fehérbe, vagyis zeb-
rának öltözve. Az esemény közben az arra közlekedő autóso-
kat a polgárőrség tagjai állították meg. 

Felgyorsult, zajos és lük-
tető világunkban nagy 
szükségünk van arra, hogy 
legyen alkalmunk lecsen-
desedni, testileg-lelkileg 
töltődni. Az Ízisz Jóga 
Stúdió már tíz éve nyújt 
lehetőséget azoknak, akik 
a jógával szeretnék helyre-
billenteni az egyensúlyu-
kat. A jubileumon nyílt na-
pokkal, ingyenes órákkal 
és programokkal várják az 
érdeklődőket. 

Lenkefi Mónika és Lenkefi 
Péter 2010. április 1-jén nyi-
tották meg Békéscsaba első 
igazi jógastúdióját. Mónika 
életéhez régóta hozzátar-
tozott a jóga, és 2006-ban, 
amikor Ausztráliában éltek, 
jógaoktató lett. Mint mondja, 
olyan szerencsés volt, hogy 
neves, világhírű mesterektől 
tanulhatott, hazatérve pe-
dig egy nagy álmát váltotta 
valóra. 

– Úgy gondoltam, hogy 
hiánypótlásként valami olyat 
adhatok a stúdióval, amivel 
segíteni tudok az emberek-
nek. Fontosnak éreztem, 
hogy létrehozzak egy teret, 
ahol közösséget lehet építe-
ni, ahol az emberek előítéle-
tek nélkül, kötetlenül lehet-
nek együtt, jó hangulatban. A 
célom ma, az állandó válto-
zások közepette is ugyanez 
maradt, hogy ez a hely egy 
kis oázis legyen, ahol testi-
leg, lelkileg is töltődik, gyógy-
ul, aki idejár – fogalmazott 
Lenkefi Mónika. A stúdióve-
zető hozzátette: a mai napig 
rendkívül hálás a mesterei-
nek, különösen Simon Borg-
Oliviernek, aki erre az élet-
pályára segítette, és akivel 
például idén is tartanak majd 
közös workshopot. Ugyan-
akkor hálás a stúdió vendé-
geinek is, akik nap mint nap 
megtisztelik a bizalmukkal – 
hálás ezért a tíz évért.

A jubileum alkalmából 
március 27-, 28-, 29-én prog-
ramokkal várnak mindenkit a 
tízéves békéscsabai (Bajza 
utca 15.) és az idén nyílt gyulai 
(Hétvezér u. 5.) stúdióban is. 
Lesznek különböző órák, új-
jászületés meditáció az aum 
mantrával, hangtálmasszázs, 
aroma-, szín-, hang- és moz-
gásterápiás csakraaktiválás, 
a Sorsfonó Társulat pedig 
Aranykulcs a békéhez cím-

mel tart playback színházi 
előadást a nyílt napon. A 
programok ingyenesek, de 
regisztrációhoz kötöttek, re-
gisztrálni a joga@iziszjoga.
com e-mail-címen vagy a  
https://www.iziszjoga.com/
orafoglalas/ oldalon lehet. 

(A Lenkefi Mónikával ké-
szült interjú teljes terjedelem-
ben a behir.hu oldalon olvas-
ható.)

Mikóczy Erika

A március a Gergely-járás ideje, 
amelynek eredete a középkorra ve-
zethető vissza. Az ünnepet IV. Ger-
gely pápa rendelte el 850-ben. Előd-
jét, I. Nagy Gergely pápát, az iskolák 
alapítóját és a gregorián éneklés 
megteremtőjét patronálójává tette.

Március 12-én, a Gergely-járás nap-
ján a nebulók végiglátogatták a falu 
házait, énekeltek, verset mondtak, 
és adományokat kértek a tanító és az 
iskola számára. A diákokat a tanítók 
toborozták az iskolába. (A kötelező is-
kolába járást csak a 19. század végén 
vezették be.)

Március 19. József napja, Jézus 
gondviselője, Szent József ünnepe. Ek-
kor érkeztek meg a fecskék, és hajtották 
ki a marhákat a legelőre, engedték ki a 
méheket a kaptárból.

Március 21-e Benedek napja, a ta-
vasz első napja, a nap-éj egyenlőség 
ideje. A hagyomány szerint ezen a na-
pon zsírt és fokhagymát szenteltek, me-
lyeknek gyógyító erejében bíztak.

A hajdani népi kalendáriumok már-
cius hónapra tanácsolták megkezdeni 
a kertészkedést. Javasolták a „meleg-
ágyakba” elvetni a magokat, s éjjelre, a 
hideg miatt az ágyakat szalmával beta-
karni. Ha már felmelegedett, elérkezett 

az ideje a szabadföldbe dugványozni a 
hagymát, fokhagymát, és földbe vetni a 
kendert, lent és a dohányt.

A tavasz eljötte a megtisztulás ideje. 
A portákon a ház körül és a házakban 
nagytakarítást végeztek, ablakot pucol-
tak, kimeszelték a ház külső falait – így 
készültek a húsvétra.               Gécs Béla
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Rozsos Sándor Jánosné (95) Kondacs Andrásné (95)

Kovács Mihályné (90) Zsilák Pál (90)
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90 90

Lenkefi Mónika: Hálás vagyok ezért a tíz évért

Jubilál az Ízisz Jóga Stúdió
Flashmob a biztonságért

Zebrát szeretnének

Március   –   Tavaszelő   –   Böjtmás hava
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Százhuszonöt éves a csabai telefonA vörös postakocsi – március közepétől műsoron

Közkívánatra áprilistól visszatér a Pszicho

Az első használható veze-
tékes távbeszélőt a skót 
származású amerikai fi-
zikus, Alexander Graham 
Bell feltaláló szabadalmaz-
tatta 1876-ban. Ezt köve-
tően a telefon világszerte 
az emberiség egyik fontos 
eszközévé fejlődött.

Csabán 1892-ben Maczák 
L. Györgyöt választották bí-
rónak, e tisztségében a nép 
bizalmából egymás után 
hatszor került a bírói szék-
be. Működése alatt 1892 és 
1899 között Csaba látványos 
fejlődésnek indult. Bírósá-
ga idején többször tárgyalta 
a közgyűlés Fábry Sándor 
vármegyei alispán kezdemé-
nyezését távbeszélő-állomás 
létesítéséről. 

1894 februárjában a 
Nagyváradi Posta-táviroda 
Igazgatóság Balla Pál főmér-
nök terve alapján megkezdte 
Csabán a hálózat építését. 
Darvas Sándor és Weigner 
Károly távirodai főtisztek 
által irányították a 160-200 
munkást, akik egy esztende-
ig dolgoztak a hálózat kiépí-
tésén. A költség 60-65 ezer 
forintra rúgott, amit a várme-
gye és a magán-előfizetők 
adtak össze. 

Kevesen tudnak róla, 
hogy Csaba az első városok 
között volt, ahol megjelent a 

távbeszélő, az 1895. február 
23-án felállított első telefon-
állomás létesítésével. Ennek 
helyszíne a postahivatalban 
volt – dr. Szondy főorvos há-
zában – a mai Andrássy út 
12. szám alatt. 

A telefonállomást Tallián 
Béla főispán nyitotta meg. 
Köszönetet mondott a vár-
megye közönségének a lé-

tesítésében vállalt anyagi 
áldozatkészségért. A „Békés 
megyei Törvényhatósági Te-
lefon” sorrendben a harma-
dik volt az országban, az in-
duláskor 130 előfizetővel.

Csabán az 1-es hívószá-
mot a Csabai Főszolgabírói 
Hivatal kapta, ezután sor-
rendben következtek: vá-
rosháza (2), Nádor Szálló 
(3), Fiume (4), Lőwy Albert 
fakereskedő (5), Rosenthal 
malom (6), Corvina nyomda 
(7), gróf Wenckheim Frigyes 
(8), dr. Sailer Vilmos ügyvéd 
(9). Pár hónap múlva már 25 
előfizetője volt a csabai táv-
beszélő központnak. 

Később egyre népszerűbb 
lett a telefon. 1927 nyarán, 
az új postahivatal emeletén 
létesült az Ericsson cég által 
berendelt, képünkön látható 
korszerű telefonközpont.

Gécs Béla

Krúdy Gyula A vörös posta-
kocsi című színjátékát mutat-
ja be március 13-án a Jókai 
színház. A főbb szerepekben 
Bartus Gyula Jászai Mari-
díjas színművész, Földesi 
Ágnes Villő, Czitor Attila lát-
ható, rendező a Kossuth-díjas 
Csiszár Imre.  

A regényből született szín-
játék egy szenvedélyes sze-
relem, elvesztegetett nagy 
érzelmi kapcsolat története 
egy különös háromszögben. 
Főszereplői Krúdy legendás 
hősei: Alvinczy Eduard föld-

birtokos és világutazó, nevelt 
lánya, az árva és nagyon fia-
tal Esztella és a csábító har-
madik: Rezeda Kálmán hír-
lapíró és ködlovag (a szerző 
maga). Krúdy utánozhatatlan 
zeneiségű mondataiban – 
mint egy Byron-hőskölte-
ményben – felidéződnek a 
gyorsan múló ifjúság szépsé-
gei, jóvátehetetlen meggon-
dolatlanságai és az öregség 
kényszerű bölcsessége, le-
mondásai. Álom és valóság, 
realitás és képzelet ötvözete 
ez a varázslatos mű. 

A dramaturg Bártfay Rita, a 
játékteret Csiszár Imre tervez-
te, a szcenikus Egyed Zoltán, 
jelmeztervező Szakács Györgyi 
(Jászai Mari-díjas), mozgáster-
vező Lisztóczky Hajnalka.

Hitchcock Pszichója látható 
Gulyás Attilával a főszerep-
ben áprilistól újra a Békés-
csabai Jókai Színházban.  

A színpadi thriller Ro-
bert Bloch regénye alapján, 
Pozsgai Zsolt átdolgozásá-
ban és Koltay Gábor Balázs 
Béla-díjas, érdemes művész 
rendezésében került szín-
padra tavaly március elején. 
Norman Bates moteltulajdo-
nos szerepét Gulyás Attila, 
az anyja figuráját Kovács Edit 
Jászai Mari-díjas színművész 
játssza, a többi szereplő új 
lesz az előadásban. Maryt és 
Lilát, az ikerpárt Kiss Viktória 
szh., Samet, Mary vőlegényét 

Szász Borisz szh. kelti életre, 
Arbogast nyomozó Tomanek 
Gábor lesz. 

A meghasonlott tudattal 
élő Bates és a motelba betérő 
csinos szőke Marion viszo-

nyának képtelensége tragé-
diák sorozatát indítja, gyilkos 
és áldozat cserél helyet. A 
thriller kedvelői és a színház-
szerető nézők is emlékezetes 
estre számíthatnak.  

Norman Bates szerepében Gulyás Attila          Fotó: A-TEAM 

* * * * *


