
Az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskola diákjai rövide-
sen a korábbinál kulturál-
tabb körülmények között 
tanulhatnak az intézmény 
Rózsa utcai épületében is. 
A 2019 tavaszán elkezdő-

dött energetikai felújítás a 
gerincéhez érkezett.

Kucseráné Szabó Mária in-
tézményvezető elmondta, 
hogy volt olyan helyiség az 
elavult épületben, amit ez-

előtt, egy-egy hideg napon 
szinte lehetetlen volt megfe-
lelő hőmérsékletűre felfűteni.

– A pályázat keretein belül 
azonban most új fűtési rend-
szer készült, új kazánokat, 
külső hőszigetelést kaptunk, 
és megtörtént az akadály-
mentesítés is. Mondhatni: 
teljes egészében megújul az 
iskola – emelte ki az intéz-
ményvezető.

Az energetikai felújításra 
érkező nettó 190 millió forin-
tos pályázati forrás mellett 
10 millió forint pluszforrást 
szavazott meg a békéscsa-
bai közgyűlés a fejlesztésre. 
Ennek köszönhetően 2300 
négyzetméter szigetelés kerül 
a homlokzatra, 180 darab nyí-

lászárót cseréltek ki és aka-
dálymentessé tették a vizes-
blokkot, a vécét és a bejáratot 
is – mondta el dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. cégvezetője.

Tapasztalati adatokra 
támaszkodva, a felújítást 
követően, az intézmény 
energetikai költsége mint-
egy harmadával csökken 
a jövőben. A felújítással a 
Jaminában élő gyermekek 
az eddiginél jóval korszerűbb 
környezetben, jobb körülmé-
nyek között végezhetik majd 
általános iskolai tanulmánya-
ikat az Erzsébethelyi iskola 
Rózsa utcai épületében is.

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Megújul az Erzsébethelyi iskola Rózsa utcai épülete

Huszonöt évvel ezelőtt aratta legnagyobb sikerét az Előre
Legendákat köszöntöttek a Kórház utcában, a Békéscsaba–MTK meccsen

Egyes munkák még hátravannak, de azok nem zavarják az oktatást
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Szőlőültetvény
Gyengébb a termés a rossz idő miatt

Augusztus közepén kezdődött el a szőlő szüretelése Bé-
késcsabán a Csabagyöngye szőlőültetvényen. Mint kide-
rült, a kedvezőtlen időjárást a szőlő is megérezte.

Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
projektmenedzsere elmondta, hogy idén speciális helyzet 
alakult ki, hiszen az egyébként elsőnek érő Csabagyöngye 
szőlőfajta többhetes csúszásban volt, ezért a Palatina és a 
Néró szőlők leszedésével kezdték el az idei szüretet.

Az önkormányzati ültetvényen 13-féle szőlőfajta található 
meg, amelyből öt borszőlő, nyolc pedig csemege. A területen 
a legnagyobb mennyiségben a Csabagyöngye szőlő terem.

– Az ültetvényen termő szőlő mennyiségét és minőségét a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok nagyban befolyásolták. Idén 
sajnos nem várható nagy mennyiségű termés és a gyümölcs 
minősége sem lesz kiváló, ugyanis komoly jégesők érték a 
területet – fogalmazott Vass Csaba.  

A termés hasznosításával kapcsolatban a projektmene-
dzser arról tájékoztatott, hogy a minőségromlás miatt étkezé-
si célra is a korábbinál kevesebb jut. A tervek szerint azokat 
a fürtöket, amelyek nem piacképesek, cefreként értékesítik. 
Vass Csaba elmondta, hogy az ültetvényen a többi gyü-
mölcsfajta is hasonló helyzetben van.

Mint arról korábban beszámoltunk, a közgyűlés júniusi 
ülésén tárgyalt arról, hogy mi legyen a továbbiakban az ön-
kormányzat fenntartásában lévő, Stark Adolf szőlőnemesítő 
emlékét őrző Csabagyöngye szőlőültetvény sorsa. Arról hatá-
roztak, hogy pályázatot írnak ki az ültetvény üzemeltetési fel-
adatainak ellátására, így a tervek szerint a jövőben már nem 
a város cége végezné ezt a feladatot.

Papp Ádám Sándor

A viharsarki együttes több 
mint 100 éves történetének 
legnagyobb sikerét aratta 
az 1993/94-es bajnoki sze-
zonban, amikor a csapat 
Pásztor József vezetőedző 
irányításával egészen a 
bronzéremig menetelt. A 
dobogós együttes edző-
je és a Békéscsaba 1912 
Előre jelenlegi szakmai 
igazgatója elmondta: fájó 
szívvel gondolnak vissza a 
’93/94-es idényre, hiszen 
nüanszokon múlott a bajno-
ki cím megszerzése.

– Ősszel a második-
harmadik hely környékén 
zártunk, majd tavasszal a 
listavezető Vác együttesét 
győztük le és vettük át a 
vezetést, pár fordulóval a 
bajnokság vége előtt. Azt 
követően sajnos nem sike-
rült jól az utolsó pár forduló 
és a bajnoki cím helyett a 

bronzéremmel kellett meg-
elégednünk – fogalmazott 
Pásztor József.

A jubileumi, 25 éves év-
fordulón a csabai önkor-
mányzat kezdeményezésé-
re a Békéscsaba–MTK NB 
II-es bajnoki mérkőzésen 
köszöntötték a bronzérmes 
együttes tagjait.

– Szarvas Péter polgár-
mester ötlete volt, hogy a 
múltban elért sportsikere-
ket a labdarúgásban méltó 
módon ünnepeljük meg. A 
kezdeményezést az „Elő-
re-legendák” köszöntése 
sorozatnak kereszteltük el. 
Első alkalommal tavaly jú-
niusban az 1988-ban Nép-
köztársasági Kupagyőztes 
együttest, idén korábban  
az 1973/74-es szezonban 
első osztályú tagságot ki-
harcoló gárdát, most pedig 
a 25 évvel ezelőtti bronzér-

mes csapatot köszöntöttük 
– emelte ki Nagy Ferenc al-
polgármester.

Az 1993/94-es esztendő-
ben a Ferencváros után Bé-
késcsaba büszkélkedhetett 
a legnagyobb nézőszámmal 
a mérkőzéseken – jegyezte 
meg Igricz Mihály, a Békés-
csaba 1912 Előre klubigaz-
gatója, hozzátéve, hogy 
abban az idényben 68 gólt 
szerzett az együttes.

A vasárnapi Békéscsa-
ba–MTK mérkőzésen az 
egykori kerettagokat aján-
dékcsomaggal köszöntötte 
a város és a sportegyesü-
let vezetősége. A meccset 
követően a szurkolók és a 
labdarúgók közösen nosz-
talgiázhattak és beszélget-
hettek az 1993/94-es sze-
zon mérkőzéseiről, góljairól 
és legszebb pillanatairól.

P. S.

Az 1993/94-es bronzérmes 
csapat tagjait és szakmai 
stábját köszöntötte Békés-

csaba önkormányzata és 
a Békéscsaba 1912 Előre 
vezetősége augusztus 25-

én, vasárnap az NB II-es 
Békéscsaba–MTK bajnoki 
találkozón.
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Miklós Attila is 
polgármesterjelölt

Soron kívül üléseztek a képviselők
A pályázatok után az István malom volt a középpontban

Habár a nyári szünetben 
a városatyák nem ülésez-
nek, a határidős és ha-
laszthatatlan ügyek miatt 
a város polgármestere au-
gusztus 15-ére összehívta 
a békéscsabai közgyűlést.

A képviselők ezúttal főként 
technikai jellegű kérdések-
ről hoztak döntéseket, így 
például beruházások kivite-
lezőiről határoztak, szó volt 
a helyi járatos buszközle-
kedésről és a Békéscsabai 
Médiacentrum ügyvezetői 
pozíciójáról is. Ezenfelül 
megválasztották a helyi vá-
lasztási bizottság tagjait az 
őszi, önkormányzati válasz-
tásokhoz kapcsolódva.

A grémium a helyi Tele-
pülésszerkezeti Terv és a 
Helyi Építési Szabályozás 
módosítása után egy, a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban sze-
replő pályázat kapcsán ho-

zott döntést, majd kivitelezőt 
hirdettek a Szarvasi úti ke-
rékpárút építésénél, így ha-
marosan itt is elindulhatnak 
a kivitelezési munkálatok.

A testületnek a Pász-
tor utcai óvoda két épü-
letének (Napsugárovi és 
Manóvárovi) energetikai 
korszerűsítése kapcsán is 
döntenie kellett. Mint ki-
derült, az ajánlattévők a 
keretösszeghez képest túl 
magas árajánlatot tettek, az 
önkormányzat nem tudná 
kipótolni az összeget, ezért 
eredménytelennek kellett 
nyilvánítani a közbeszerzé-
si eljárást. Az ülésen az is 
elhangzott, hogy a testület 
nem mond le a projektről, az 
önkormányzat állásfoglalá-
sa szerint a jövőben tovább-
ra is meg kívánja valósítani 
a beruházást.

Az Árpád fürdő uszo-
dai sátorcseréje kapcsán a 
testület tulajdonosi hozzá-

járulást adott ahhoz, hogy 
megvásárolják a szükséges 
felszerelést (a fenntartási 
időre vonatkozó kötelezett-
séget pedig 5 évre csökken-
tették). Az új sátor a követke-
ző szezontól szolgálja majd 
a fürdő látogatóit, a szakem-
berek idén ősszel még a régi 
eszközt állítják fel.

A Békéscsabai Média-
centrum Kft. ügyvezetője, 
Opauszki Zoltán képvise-
lőjelöltsége miatt lemond 
tisztségéről. A pénzügyi 
bizottság módosító indítvá-
nya nyomán a posztra Diós 
Zsoltot jelölték. A grémium 
elfogadta a javaslatot, az új 
ügyvezető szeptember 1-jén 
áll munkába.

A buszközlekedés is napi-
rendre került: az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően 
idén is lehet pályázni a helyi 
közösségi közlekedés norma-
tív támogatására – a közgyű-

lési jóváhagyás után az ön-
kormányzat is benyújtja majd 
erre vonatkozó kérelmét.

A grémium ezenfelül meg-
szavazta a helyi választási 
bizottság tagjait és póttagja-
it is az őszi, önkormányzati 
választások kapcsán. 

Az ülés végén Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
az István malmot májusban 
ért tűzeset kapcsán jelezte, 
hogy elkészült a tűzvizsgálati 
jelentés, ezt azonban a tulaj-
donos hozzájárulása nélkül 
nem lehet nyilvánosságra 
hozni. Annyit elárulhatott, 
hogy idegenkezűség nem 
merült fel, az esetet való-
színűleg elektromos kábel 
meghibásodása okozhatta. 
Egyúttal jelezte, hogy a kor-
mány ősszel tárgyal majd a 
segítségnyújtás és a közcélú 
hasznosítás kapcsán felme-
rülő lehetőségekről.

Varga Diána

Tavaly vezették be a tartós 
ápolást végzők időskori tá-
mogatását, amely jelentős 
segítség az érintett öreg-
ségi nyugdíjasok számára.

Tartós ápolást végzők idős-
kori támogatását igényel-
het az a személy, akinek az 
öregségi nyugdíjra való jogo-
sultságát megállapították, és 
aki a tartósan beteg vagy fo-
gyatékos gyermekét az öreg-
ségi nyugdíjra való jogosult-
ságot megelőzően legalább 
20 évig saját háztartásában 
ápolta, gondozta.

A közelmúltban történt 
kedvező módosítás szerint 
immár akkor is megállapítha-
tó az ellátás, ha a szülő a jo-
gosultsághoz szükséges 20 
év alatt nem részesült gyes-
ben, gyermekek otthongon-
dozási díjában vagy ápolási 
díjban, illetve legalább 1 évig 
emelt összegű, vagy kiemelt 
összegű ápolási díjban. Ked-
vező az a változás is, mely 
szerint több beteg gyermek 
otthoni ápolása esetén nem 
csak az ugyanazon gyermek 
ápolása címén megállapított 
ellátások időtartama számít-
ható össze.

Az ügyintézést meggyor-
síthatja  például az ápolási 
díjra való jogosultságot, vagy 

a gyest megállapító hatá-
rozat, továbbá a gyermek 
tartós betegségére, súlyos 
fogyatékosságára vonatkozó 
orvosi dokumentumok, iga-
zolások és a gyermek otthon 
ápolását igazoló dokumentu-
mok benyújtása.

A támogatás havi ösz-
szege 50 000 forint, mely 
adómentes. A támogatás a 
jogosultsági feltételek bekö-
vetkezésének napjától, de 
legkorábban a kérelem be-
nyújtását megelőző hatodik 
hónap első napjától állapít-
ható meg. 

A támogatás megállapí-
tását és folyósítását írásban, 

az e célra rendszeresített 
adatlapon kell igényelni. A 
támogatás iránti igény sze-
mélyesen benyújtható Bé-
késcsabán a Luther u. 3. sz. 
alatti ügyfélszolgálaton. Az 
adatlap és a támogatással 
kapcsolatos további hasznos 
információk elérhetők a Ma-
gyar Államkincstár honlapján: 
https://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu/.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Takács Péter, Miklós Attila és dr. Fülöp Zoltán

A Lehet Más a Politika, a 
Magyar Liberális Párt és 
a Magyar Szocialista Párt 
békéscsabai szervezete-
inek képviselői egymás-
sal szövetségben állítanak 
polgármesterjelöltet. Miklós 
Attilát indítják a polgármes-
teri székért az önkormány-
zati választáson – jelentet-
ték be augusztus közepén 
az Élővíz-csatorna partján, a 
Munkácsy-szobor előtt.

Takács Péter (LMP) úgy fo-
galmazott, hogy Munkácsy 
mindenki számára példakép. 
Jelképezi egyrészt a csabai-
ságot, a magyarságot, vala-
mint az európaiságot is – ezen 
értékek mentén jött létre a 
szövetség is. Hozzátette: Mik-
lós Attila személyében egy 
demokrata, dinamikus, ta-
pasztalt polgármesterjelöltet 
indítanak, aki hosszú évek 
óta dolgozik Békéscsabáért.

Miklós Attila arról beszélt, 
hogy változás kell a megye-

székhelyen, más stílusra van 
szükség, mint eddig. Nyitot-
tak kívánnak lenni a lakosság 
irányába, és egy modern, 
zöld, európai Békéscsaba 
lehetőségét kínálják. A je-
lölt elmondta, hogy nagyobb 
hangsúlyt szeretne fektetni a 
helyi értékekre és a helyi kö-
zösségekre.

Dr. Fülöp Zoltán, a Magyar 
Liberális Párt megyei elnö-
ke kiemelte: az átláthatóság 
és a Nemzeti Együttműkö-
dés Rendszerével szembeni 
következetes fellépés fon-
tos céljuk annak érdekében, 
hogy a város képes legyen 
fejlődni. 

A három párt közösen in-
dít képviselőjelölteket mind 
a tizenkét körzetben. Szintén 
jelölteket indít minden körzet-
ben a Fidesz-KDNP, a Hajrá 
Békéscsaba, a Békéscsabai 
Ellenzéki Összefogás (DK, 
Jobbik, Párbeszéd), valamint 
a Mi Hazánk Mozgalom is.
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Kedvező szabályok a tartós ápolást végzőknek



Folytatódik Békéscsaba 
kerékpárút-hálózatának a 
fejlesztése. A kivitelező au-
gusztus első felében vette át 
az építési területet az Ipari 
úton és a Tevan Andor utcá-
ban, ahol elkezdődött a gya-
log- és kerékpárút, valamint 
a közvilágítás kiépítése.

– Az Ipari út és a Tevan 
Andor utca gyalogos- és 
kerékpárút-fejlesztése 2,2 
kilométer hosszan teszi 
majd lehetővé a biztonságos 
közlekedést. A területen a 
közvilágítás fejlesztésére is 
pont kerül, hogy minél na-
gyobb biztonságban közle-
kedhessenek az arra járók 
– emelte ki Hanó Miklós al-
polgármester.

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. cég-
vezetője elmondta, hogy az 
Ipari úton épülő kerékpárút 
összeköti a már meglévő 
Békési és Berényi úti kerék-
párutat. Dr. Sódar Anita hoz-

zátette: ez az útszakasz az 
egyik a három közül, amely-
nek építése a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Programban elnyert 930 mil-
lió forintból történhet meg.

– 2017 év végén a város 
930 millió forint összegű tá-
mogatást nyert a Terület és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program révén. Ebből 
az összegből valósul meg 
a Szarvasi úti felüljárón a 
régóta várt kerékpárforgal-
mi létesítmény, az Ipari úton 
és a Tevan Andor utcában 
a kerékpárforgalmi létesít-
mény, a közvilágítás és a 
csapadékvíz-elvezetés, to-
vábbá a Szabolcs utcában 
a hiányzó szakasz is ezen 
projekt részeként készül el – 
jegyezte meg dr. Sódar Ani-
ta, hozzátéve, hogy a három 
kerékpárút építése a tervek 
szerint 2020 szeptember vé-
géig teljes egészében elké-
szülhet.
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Könyves utcai szociális bérlakások felújítása

Befejeződött a Mackó-Kuckó Óvoda felújítása
Korszerűbb, energiatakarékosabb és szebb lett az óvoda épülete

Kerékpárút-hálózat

Megújul
a Rózsa utcai épület

– Nagyon fontos, hogy 
Jamina, ami sokáig némileg 
elhanyagoltabb része volt  
Békéscsabának, felzár-
kózzon, és valóban vonzó, 
kertvárosias környezetben 
tudjanak itt élni az embe-
rek, magas színvonalú óvo-
dába, iskolába, bölcsődébe 
járatva a gyerekeket – je-
lentette ki Opauszki Zoltán.

A fejlesztési tanácsadó 
elmondta, hogy a komfort-
érzet mellett a kulturált 
környezet is nagyon fon-
tos az ott tanuló gyer-
mekek számára.

Az energetikai 
fejlesztés építé-
si munkálatai 
2020 febru-
árjáig tar-
t a n a k . 

A belső munkálatokkal a 
szakemberek a napokban 
végeznek, a hátralévő idő-
ben zajló folyamatok már 
nem zavarják az oktatást.

A beruházás a TOP-
6.5.1-16-BC1-2017-00009 
Békéscsaba, Rózsa u. 
21–23. (Erzsébethelyi 
Általános Iskola telep-
helye) önkormányzati 
épület energetikai korsze-
rűsítése projekt keretében  
valósul meg.

Befejeződött a jaminai 
Mackó-Kuckó Óvoda fel-
újítása. Ugyan a gyerekek 
már április elején visz-
szaköltözhettek az intéz-
ménybe, a rekonstrukció 
az épület külső részén 
tovább folytatódott, de 
a szakemberek ezekkel 
a munkálatokkal is elké-
szültek.

A Mackó-Kuckó Óvoda 
1975-ben épült meg, és 
üzemi intézményként mű-
ködött hosszú évtizedeken 
keresztül. A 21. században 
már elavultnak számító épü-
let felújítása tavaly ősszel 
kezdődött el. A belső mun-
kák ideje alatt az óvoda 74 
csemetéje átmenetileg má-
sik intézménybe költözött.

– Két ütemben valósult 
meg a fejlesztés. Az első 
ütemben a belső, teljes fű-
tésrendszer újult meg: új 
kazánt kapott az épület, új 
fűtőtestek, fűtési rendszer 
lett kialakítva. Továbbá a 
nyílászárók cseréje is meg-
valósult. Ez alatt az időszak 
alatt, átmeneti helyszínen 
voltunk a gyermekekkel, de 
a programjaink ott is folyta-
tódtak – fogalmazott Botta-
Dukátné Orczifalvi Éva in-
tézményvezető.

Dr. Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Kft. cégvezetője elmondta, 
hogy az Orosházi út 2. szám 
alatt található Mackó-Kuckó 
Óvoda felújítására, illetőleg 
a Wlassics sétány 4. szám 
alatt található Százszorszép 
Művészeti Bázisóvoda fel-
újítására, energetikai kor-
szerűsítésére nyert a város 
összesen 123 millió forint 
összegű uniós támogatást. 
Ebből a forrásból csak és 
kizárólag az épületek ener-
getikai korszerűsítését lehet 
megvalósítani.

A Mackó-Kuckó Óvoda 
fejlesztésének második üte-
me áprilisban kezdődött. A 
végső fázis magában fog-

lalta az épület teljes külső 
szigetelését, a homlokzat 
festését, az akadálymentes 
mosdó kialakítását és az 
energiatakarékosság szem-
pontjából elengedhetetlen 
napelemek felszerelését. 

A beruházás a TOP-
6.5.1-16-BC1-2017-00004, 

a Békéscsaba, Orosházi út 
2. (Mackó-Kuckó Óvoda) 
és a Békéscsaba, Wlassics 
sétány 4/1. szám alatti 
(Százszorszép Művészeti 
Bázisóvoda) önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése projekt keretében 
valósult meg.

Megújulnak a Könyves 
utca 66. szám alatti szo-
ciális bérlakások. A sar-
ki épület mind a négy 
lakásában energetikai 
felújítást végeznek. Az 
építkezés júliusban kez-
dődött és jövő február 
végéig tart.

Békéscsabán összesen 
163 szociális bérlakás áll a 
rászorulók rendelkezésére, 
jelenleg szinte az összes 
ingatlannak van bérlője. A 
Könyves utcai, egykor is-
kolaépületként működött 
ingatlan régóta lakóházként 
funkcionált. Az állapota le-
romlott, szükségszerű volt 
a korszerűsítése. A felújí-
tási munkákat több mint 30 
millió forint pályázati for-
rásból, önerő bevonásával 
finanszírozzák. 

– A beruházás csak úgy 
tudott megvalósulni, hogy 
Békéscsaba önkormányzata 
jelentős önerővel is hozzá-
járult a munkák szerződés-
szerű teljesítéséhez, ez az 
összeg megközelítőleg brut-
tó 10 millió forint volt – hang-
súlyozta dr. Sódar Anita. A 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Kft. cégvezetője elmondta, 
hogy az épületre napelemes 
rendszer került és kicserél-
tek 23 nyílászárót. Még az 
idén felkerül a homlokzati és 

a zárófödém hőszigetelése, 
valamint a lakásokba új fű-
tésrendszert is szerelnek.

Az energetikai felújítás-
sal jelentősen, tapasztalati 
forrásokra támaszkodva, 
mintegy 40 százalékkal 
csökkenhet a rezsiköltség. 
A szociális bérlakások hasz-
nálatára bárki pályázhat. 

– Az a tervünk, hogy a 
négy lakásból egybe az a 
lakó költözik vissza, aki ott 
lakott, a másik hármat ille-
tően pedig, a lakásrendelet-
nek megfelelően, a pályáza-
tok elbírálása után dől majd 
el a lakók személye. A pá-
lyázatokról, meghatározott 
szempontok alapján a lakás-
ügyi bizottság dönt – nyilat-
kozott Szarvas Péter polgár-
mester, hozzátéve, hogy a 

pályázati űrlapok elérhetők a 
bekescsaba.hu honlapon.

 A lakások az energeti-
kai felújításon túl, teljesen 
megújulva fogadják majd a 
leendő bérlőket, az eddigi 
állapotokhoz képest jelentős 
komfortfokozat-emelkedés-
sel. Az ingatlan átadása jövő 
év március elejére várható.

A beruházás a TOP-6.5.1-
16-BC1-2017-00012, Bé-
késcsaba, Árpád Gyógy- és 
Strandfürdő (Békéscsaba, 
Árpád sor 1.), "Jázmin Egész-
ségcentrum" és Békéscsa-
ba, Könyves utca 66. szám 
alatti önkormányzati épületek 
energetikai fejlesztése pro-
jekt keretében valósul meg.
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Erdélyből, a Vajdaságból, a 
Felvidékről és a Kárpátal-
járól is érkeztek tanárok a 
Kárpát-medencei Nyári Pe-
dagógus Akadémiára, mely-
nek idén Békéscsaba, a Gál 
Ferenc Főiskola campusa 
adott otthont. Az augusz-
tus második hetében zajlott 
négynapos konferencián 
több mint 130 külhoni peda-
gógus vett részt.

2017-ben indult el a „Járd 
végig” elnevezésű projekt, 
amelynek célja, hogy a külho-
ni és hazai pedagógusoknak 
nyújtsanak szakmai fejlesz-
tést. Fontos feladata a magyar-
ság határokon túli kapcsolata-
inak erősítése, a magyar nyelv 
művelése az oktatás és a ne-
velés eszközeivel, a magyar 
nyelvi ismeretek elmélyítése, 
a hagyományok megőrzése, 
a magyar kultúra fejlesztése. 
A program a Kárpát-medencei 
magyar diákok és pedagógu-
sok számára kíván közösségi 
élményt nyújtani olyan iskolán 

kívüli programokkal, ahol szel-
lemi-lelki frissülést biztosító 
időtöltést is ad az anyaország. 

A Szarvason, Szegeden, 
Békéscsabán és Gyulán meg-
valósuló programok a pedagó-
gia több területére terjednek ki, 
akkreditált továbbképzések, 
családpedagógiai ismeretek, 
a hatékony konfliktuskezelé-
si technikák és még számos 
hasznos tudnivaló szerepel 
benne. 

Mint azt Bíró Gyula, a Gál 
Ferenc Főiskola képzésfej-
lesztési igazgatója elmond-
ta, a Békéscsabán zajlott 
nyári akadémián előadások, 
műhelymunka, workshopok 
szerepeltek a programban, a 
szakmai párbeszéd lehetősé-
gét nyújtva a hazai és külhoni 
iskolák pedagógusainak.

A résztvevőket Szarvas  
Péter polgármester is köszön-
tötte, kiemelve: nagyon fontos, 
hogy a magyarság minden te-
rületen összetartson, az ilyen 
rendezvények pedig ezt a célt 
is segítik.
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Pedagógusakadémia Biciklis gyerekek

A rendőrségi statisztika sze-
rint a Békéscsabán történt 
balesetek kicsit több mint 
23 százalékát kerékpárosok 
okozzák vagy szenvedik el. 
Nyakunkon az iskolakezdés, 
ami fokozott figyelmet kíván 
a közlekedőktől.

A szakemberek szerint a gye-
rekeket érdemes már egészen 
pici kortól a helyes és szabá-
lyos közlekedésre oktatni.

– Erre a Penza-lakótele-
pi óvodában nagy figyelmet 
fordítunk. Jó helyzetben va-
gyunk, hisz a szomszédban 
van a KRESZ-park – mond-
ta el Nagyné Kerekes Anikó. 
Az óvoda vezetője kiemelte, 
hogy 2014-ben alakult meg 
szakmai közösségük, amely 
azt tűzte ki célul, hogy a gyer-
meknek – játékos feladatok 
segítségével – már óvodás 
korban megtanítsák a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés 
szabályait. 

Az oktatás mellett létfontos-
ságú a biztonsági felszerelé-

sek használata, hisz a kerék-
páron nincs olyan karosszéria, 
amely baleset esetén meg-
védené a biciklist. A Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője kiemelte a család 
szerepét a prevencióban:

 – Fontos, hogy mi, szülők 
mutassunk példát: ha a gyer-
mekünkkel együtt közleke-
dünk, akkor mi is tartsuk be 
az elsőbbségadás, a kanya-
rodás szabályait. Arra is for-
dítsunk gondot, hogy a gyer-
mek kerékpárján legyenek 
rajta a kötelező felszerelések, 
működjön jól a kormány, a 
fék – hangsúlyozta Vargáné 
Szombati Andrea.

A szóvivő azt javasolja, 
hogy a kicsikkel még az is-
kolakezdés előtt ismételjék 
át a KRESZ-szabályokat, a 
legfontosabb táblákat és je-
lentésüket. Érdemes akár 
több alkalommal bejárni azt 
az útvonalat iskolába menet, 
amelyen a gyermek részt vesz 
majd a közlekedésben.

Sipos Gábor

Indulhat a menza

A Békéscsabai Gyermek-
élelmezési Intézmény 
egyes konyháiban a nyá-
ri időszakban elvégezték 
azokat a feladatokat, ame-
lyekre év közben nincs 
lehetőség. A gyermekét-
keztetés készen áll a tan-
évkezdésre.

Az egyes konyhán a tiszta-
sági festés és az eszközök 
kitakarítása, felújítása zaj-
lott, amikor augusztus kö-
zepén ott jártunk. Az intéz-
mény szakmai koordinátora 
kérdésünkre elmondta, hogy 
a dolgozók is részt vesznek 
a kisebb munkálatokban. 
Balogh Judit arról is tájé-
koztatott: minden munkatár-
suknak megnyugvást jelent, 
hogy a vonatkozó rendelet-
nek megfelelnek. 

A működésüket folyamato-
san ellenőrzik, de számukra 
is fontos, hogy semmivel se  
legyen gond. 

A gyermekélelmezési in-
tézmény mind a négy főző-

konyháját felújította, a nyár 
folyamán elvégezték a karban-
tartásokat, a szükséges javítá-
sokat – emelte ki Bíró Csaba. 
Az intézményvezető jelezte: 
nyáron egyetlenegy konyha 
üzemelt, a másik három kony-
hát ütemezetten, a jogszabá-
lyoknak megfelelő előírásokat 
betartva újították fel, illetve 
végezték el a szükséges mun-
kálatokat. Ebben az évben mi-
nimális eszközbeszerzésre és 
a világítás korszerűsítésére is 
volt lehetőség – tette hozzá az 
intézmény vezetője.

Bíró Csabától azt is megtud-
tuk, hogy idén nem folytatódik 
az a Kedvenc menü elnevezé-
sű kezdeményezés, amelyet 
az intézmény 2018 tavaszán 
indított a békéscsabai általános 
iskolásoknak.  Viszont továbbra 
is nyitottak, és szeretnék, ha 
a diákok  jobban megismer-
hetnék a gyermekélelmezési 
intézményt. Hogy ezt milyen 
formában képzelik el, arról a ké-
sőbbiekben számolnak be.

Szendi Rita

A Csabai Garabonciás Napok korábbi 
diákpolgármester-jelöltjeit keresik

A Csabai Garabonciás Napok szervezői 
összegyűjtötték egy mappába az elmúlt 
27 év történetét. Egy csokorba szedték az 
egykori diákpolgármester-jelöltek névsorait, 
a rendezvények programjait és az azokról 
szóló tudósításokat. A mappába – amely-
ben ott vannak a Békéscsabai Médiacent-
rumhoz tartozó Csabai Mérleg egykori cik-
kei is – a 28. Csabai Garabonciás Napok 
facebook oldalán lehet betekinteni.

– Szeretnénk megtalálni mind a 217 di-
ákpolgármester-jelöltet, ezért mindenkit 
arra kérünk, hogy segítse a kutatásunkat! 
Két év múlva – a 30. Garabonciás Napok 
keretében – szeretnénk, ha egy helyen ta-

lálkozhatna az addigra mögöttünk álló 30 
év! A Garabonciás Napok – LEGENDA és 
HAGYOMÁNY – írják a szervezők, akik 
facebook oldalukon várják az egykori jelöl-
tek jelentkezését. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A csabai civil szervezetek és öntevékeny 
csoportok közreműködésével egész napos 
családbarát rendezvényt szervez a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület, ahol a helyi 
közösségi kezdeményezéseknek kíván be-
mutatkozási lehetőséget adni és kapcsolati 
hálók létrejöttét segíteni.

Szeptember 8-án 10 órától 20 óráig interaktív 
civil programok várják a látogatókat.

A szervezők különös figyelmet kívánnak for-
dítani a kisgyerekes fesztivállátogatókra, így 
többek közt játszóház, babasarok, bábelőadás, 
mesék a Tündér-birodalomból, gyermekfoglal-
koztató, pónilovaglás, kutyabemutató várja a 
legkisebbeket. Közben szüleik megismerked-
hetnek a szakszerű babahordozás lehetősége-
ivel, kézművesprogramokon próbálhatják ki ma-
gukat, vagy mozoghatnak is. 

Az érdeklődők kipróbálhatják az újrahasz-
nosítást is, műanyag kupakból medált lehet ké-
szíteni, de kipróbálható lesz a flakontutaj is az 
Élővíz-csatornán.

A kender idén központi téma, a látogatók 
megismerkedhetnek a kenderházépítéssel, a 
kenderbeton-készítéssel, de lesz kenderkenyér- 
és kendersör-kóstoló, kendertermékek bemuta-
tója, valamint előadás a kender termeszté-
séről és hasznosításáról.

Akik a ritmust át szeretnék venni, azok 
alakformáló tornán, moldvai táncházon, 
LEMangURIA-n, mediball-programon vagy 
mozgásos-játékos vetélkedőn vehetnek 
részt. A ritmust szolgáltatják továbbá helyi 
zenészek, énekesek, így blues, funky, nép-
zene, közös éneklés is segíti a ritmusra han-
golódást.

A jó kézügyességgel bíró érdeklődők 
kipróbálhatják a kötést, horgolást, szélfor-
gó-készítést, nemezelést, de közösségi 
programként ökozsákok varrására, mézes-

kalács- és haluskakészítésre is lehetőség lesz.
A nap során tematikus beszélgetések és elő-

adások is lesznek többek közt a gyermekneve-
lés, a kender és a 60 ezer fa Békéscsabán té-
mákban. A fesztiválon grafológus is várja a téma 
iránt érdeklődőket.

Ezen a vasárnapon kézi festéssel első alka-
lommal készül a BioRitmus Fesztivál asztala, az 
alkotó tevékenységbe mindenki bekapcsolódhat.

A rendezvény ingyenes és környezetbarát!
A rendezvény Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-16-
BC1-2017-00001 azonosítószámú, Helyi szintű 
komplex programok Békéscsaba területén című 
projektje keretében valósul meg. 

A BioRitmus Fesztivál hozzájárul az önszer-
veződésre és együttműködésre képes közös-
ségek kialakulásához azzal, hogy a jól működő 
szervezeteknek, öntevékeny csoportoknak lehe-
tőséget teremt közös gondolkodásra, közös cse-
lekvésre. A szemléletformáló, ismeretterjesztő 
programok hozzájárulnak a közösség önszer-
veződő képességének és társadalmi integráci-
ójának javításához. Mindez elengedhetetlen a 
komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok 
eléréséhez.

További információk:
facebook.com/korosokvolgye
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Nagy Ferenc: Közös eredmény, hogy felgyorsult
a város fejlődése

Herczeg Tamás: Javulnak a mutatók, 
de bőven van még mit tenni

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter „közgyűlési hivatalnok-
ként” pozicionálta magát, 
tekintettel arra, hogy a hely-
zete az elmúlt öt évben sa-
játos volt a közgyűlésben. 
Részt vett a vitákban, a 
döntések előkészítésében, 
azonban nem szavazhatott. 
Mint mondja, jó érzéssel 
tölti el, hogy ebben a sok 
tekintetben meghatározó 
ciklusban részt vehetett a 
munkában.

– Melyek voltak ön szerint 
az elmúlt öt év legfontosabb 
eredményei Békéscsaba 
szempontjából?

– A legnagyobb közösen 
elért eredménynek azt tar-
tom, hogy a város fejlődése 
intenzívebb lett, felgyorsult. Ez 
részben a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram uniós, valamint a Mo-
dern Városok Program hazai 
támogatásainak köszönhető. 
Szépülnek az óvodák, iskolák, 
közintézmények, megújulnak 
az utak, közterületek. Sokan 
örülünk a korszerűbb piacnak, 
az egyre bővülő kerékpárút-
hálózatnak, a megszépült, 
korszerűbb vasútállomásnak, 
és mindnyájan nagyon várjuk 
az M44-es gyorsforgalmi út 
átadását. Meggyőződésem, 
hogy Békéscsaba megérdem-
li a napjainkban tapasztalha-
tó kiemelt figyelmet. Örülök, 
hogy bár nem választott kép-
viselő vagyok, mégis részt ve-
hettem ebben a sok tekintet-
ben meghatározó ciklusban a 
közgyűlés munkájában.

– Alpolgármesterként és 
közgazdászként mit tart az 
elmúlt öt év erősségeinek, és 
hol lát még problémákat?  

– Békéscsaba folyamato-
san arra törekszik, hogy széles 
körben, jó színvonalú szolgál-
tatásokat nyújtson lakosainak, 
ezért többet vállal magára, 
mint amennyi anyagi forrása 
van. Szeretjük a tiszta utcákat, 
a sokszínű kulturális kínálatot, 
elvárjuk gyermekeink magas 
színvonalú oktatását-nevelé-
sét, a sportsikereket, mindez 
azonban sok pénzbe kerül. A 
korábbi évtizedekben sok terü-
leten elmaradtunk az országos 
átlagtól, az itt élők jogos igénye 
volt a nagyobb ütemű fejlődés. 
Azonban az anyagi forrásaink 
sok megyei jogú városhoz vi-
szonyítva szűkösebbek. Az 
ebből való gazdálkodás foko-
zottabb odafigyelést igényelt 
az elmúlt öt évben a közgyű-
léstől, a városvezetőktől és a 
köztisztviselőktől is. A területet 
felügyelő alpolgármesterként 
ki kell emelnem, hogy a köz-
gyűlés e tekintetben igen fele-
lős magatartást tanúsított. Bár 
sok vita árán, de minden év-
ben olyan költségvetés szüle-
tett, amelyhez igazodni tudott 
a gazdálkodás, és így a város 
pénzügyi egyensúlya folyama-
tosan biztosított volt. Fontos 
megemlíteni azt is, hogy a he-
lyi gazdaság erősödött, nőnek 
a helyi adóból származó bevé-
telek. Égető gond viszont most 

is az utak, járdák, parkolók 
állapota, annak ellenére, hogy 
ebben a ciklusban kétmilliárd 
forintból útfejlesztési program 
is megvalósult. Tisztább, gon-
dozottabb utcák, járdák, terek 
kellenek szépen karbantartott 
zöldterületekkel, és van még 
mit javítani a helyi közlekedés-
től a hulladékszállításig több 
területen, de ha körülnézünk, 
látványos a fejlődés, amelyre 
mindnyájan büszkék lehetünk. 

– A jövőben ön szerint mire 
kell még jobban figyelni?  

– Tovább kell folytatni a 
helyi gazdaság erősítését, és 
ezzel párhuzamosan töreked-
nünk kell a város megtartó 
erejének növelésére, különö-
sen koncentrálva arra, hogy 
minél több fiatal maradjon itt, 
telepedjen le Békéscsabán. 
Ehhez pedig meg kell valósí-
tani a fejlesztéseinket, a lehető 
leghatékonyabban felhasznál-
va a forrásainkat.  

– Hogyan tovább ősztől? 
Tervezi a folytatást? 

– Ha úgy adódik, szívesen 
vállalok feladatokat a követ-
kező ötéves ciklusban is. A 
polgármester úrral való közös 
gondolkodásunk eredményén 
múlik, hogy hol és milyen for-
mában számítanak a mun-
kámra. 

Mikóczy Erika

Közel másfél év telt el a ta-
valyi országgyűlési válasz-
tások óta, amikor Békés 
megye 1. számú egyéni 
választókerületében Her-
czeg Tamást választották 
meg országgyűlési képvi-
selőnek. A képviselő a 7.Tv 
Aktuális című műsorában 
vont mérleget az elmúlt 
időszak történéseiből.  

– Hogyan tudja a választó-
kerülete érdekeit képviselni a 
parlamentben akkor, amikor 
a kollégái is a saját kerületü-
kért állnak ki?

– Van néhány konkrét do-
log. Például a Modern Város-
ok Programot (MVP) illetően 
számos olyan kezdeménye-
zés történt az elmúlt egy esz-
tendőben, ahol a békéscsa-
bai városvezetéssel közösen 
léptünk föl. Ezeken a terüle-
teken sikerült változásokat 
elérni, a szükséges változá-
sokat pedig a kormányzat ré-
széről elfogadtatni egy-egy 
projektet illetően. Említhet-
ném például a szabadkígyósi 
kastélyprogramot vagy a 
Kétegyháza – Gyula közöt-
ti út felújítását, amelyre úgy 
néz ki, hogy forrást tudunk 
biztosítani. Elindult a Magyar 
Falu Program is, ezzel kap-
csolatban szintén sok egyez-
tetésen, érdekérvényesítő 
megbeszélésen vagyunk túl.

– Mi az, amiben sikerült 
előrelépni a Békés megyeiek 
érdekében?

– Az MVP-s, valamint 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) által biztosított forrás 
eredménye a piacfejlesztés, 
a Wenckheim-kerékpárút, a 
Munkácsy-negyed fejleszté-
se. Fontos, hogy elindultak 
a sportjellegű beruházások, 
vagy a tervezésük folyamat-

ban van. A TOP-keret mint-
egy 15 milliárdjának jelentős 
része már el lett költve a 
fejlesztésekre. Lépten-nyo-
mon látják a békéscsabaiak 
és használják is a megújult 
kerékpárutakat, az elsősor-
ban energetikai szempontból 
fölújított közintézményeket. 
De említhetném a jaminai 
orvosi rendelőt, a bölcsődé-
ket, óvodákat, iskolákat is. 
Az M44-esen szeptember-
ben megtörténik a műszaki 
átadása annak a mintegy 62 
kilométeres szakasznak, ami 
Kondoros és Tiszakürt között 
könnyíti meg majd a forgal-
mat azzal, hogy elkerülhetjük 
a lakott településeket. Látjuk, 
hogy igen nagy az igény a 
harmad-, negyedrendű kül-
területi utak felújítására is, 
amelyekre szintén jelentős 
forrást különít el a következő 
esztendőre a költségvetés.

– Mi várható a következő 
ülésszakban?

– Elfogadtuk a jövő évi 
költségvetést, 2020-ra 4 
százalék körüli gazdasági 
növekedéssel, valamint 7,5-
9,5 közötti bérnövekedés-
sel számol a kormányzat. A 
következő évre is tervezik a 
nyugdíjprémium kifizetését. 
A statisztikai adatokból lát-
szik, hogy 2015 óta keveseb-

ben vándorolnak ki Magyar-
országról és többen jönnek 
vissza. A 2010-es mélypont 
után javult a születési arány-
szám, de még mindig meg-
lehetősen alacsony, a teljes 
reprodukciót nem érjük el. A 
Családvédelmi Akcióterv azt 
a célt szolgálja, hogy több 
gyermek szülessen, ezzel 
kapcsolatban is lesznek még 
feladatok. Egy gazdaságvé-
delmi akciótervet is elfoga-
dott a kormányzat, amelynek 
talán az egyik legjelentősebb 
pontja, hogy ez év júliusától 
a szociális hozzájárulási adó 
2 százalékponttal csökkent. 
Van továbbá egy biztonsági 
elvárás, ami egyrészt a bel-
biztonságot, másrészt a ha-
tárvédelmet jelenti, ezekre 
szintén jelentős forrásokat 
próbál biztosítani az Ország-
gyűlés. Úgy gondolom, hogy 
jók az irányok. Ha Békés-
csabáról beszélünk, akkor 
pedig szeretném, ha a város 
vezetése ugyanolyan képlet 
alapján történne az önkor-
mányzati választás után is. 
Szeretném, ha a fideszes 
önkormányzatiképviselő-je-
löltek jól szerepelnének, és 
polgármester úr a fideszes 
többséggel tudná a várost 
irányítani a következő esz-
tendőkben is.

V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y
Az ajánlás és jelöltállítás folyamata a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. ok-
tóber 13. napjára kitűzött választásán egyéni képviselőjelölt és 
polgármesterjelölt az lehet, aki az erre a célra rendszeresített 
ajánlóíven a megfelelő számú ajánlást összegyűjtötte. Ajánlást 
gyűjteni 2019. szeptember 9. napjáig lehet, kizárólag a Helyi 
Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) által kiadott, sorszámmal 
ellátott ajánlóíveken. Az ajánlás akkor érvényes, ha az adott vá-
lasztókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár adatai 
(neve, személyi azonosítója, lakcíme) – a személyazonosító ok-
mányaival megegyező módon – felvezetésre kerülnek az ívre, 
és azt a választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár 
akár több jelöltet is ajánlhat.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel a nemzetiségi 
önkormányzati választásra

Szintén 2019. október 13. napján tartják a nemzetiségi önkor-
mányzatok általános választását. Azon választópolgárok, akik 
valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tar-
tozónak vallják magukat, akkor választhatnak a 2019. évi nemze-
tiségi önkormányzati választásokon, ha 2019. szeptember 27. 
napján 16 óráig kérik nemzetiségi választópolgárként való név-
jegyzékbe vételüket a HVI-nél. A kérelem beadható papíralapon, 
valamint ügyfélkapun és a www.valasztas.hu honlapon keresztül 
is. A kérelem benyújtására folyamatosan lehetőség van, és nem 
csak egy választásra vonatkozik, vagyis azoknak, akik 2014. 
január 1-jét követően már kérték névjegyzékbe vételüket, 
nem szükséges újabb kérelmet benyújtaniuk. 

Az ajánlás és jelöltállítás folyamata a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán

Helyi nemzetiségi önkormányzati választás azon a települé-
sen tartható, ahol legalább 25 ember az adott nemzetiséghez 
tartozónak vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. En-
nek megfelelően Békéscsabán lengyel, német, roma, román, 
szerb, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati 
választás tartására van lehetőség.

Átjelentkezéssel szavazás
A választópolgárok az önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek, illetőleg a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán bejelentett (állandó) lakóhelyük szerinti sza-
vazókörben adhatják le szavazatukat. Átjelentkezésre ez-
úttal is van lehetőség, azonban – az országgyűlési és euró-
pai parlamenti választásoktól eltérően – a választópolgárok 
kizárólag a bejelentett tartózkodási helyük szerinti sza-
vazókörbe jelentkezhetnek át.  Az átjelentkezés feltétele, 
hogy a tartózkodási hely 2019. június 25. napját megelőzően 
létesüljön, és annak érvényessége legalább 2019. október 13. 
napjáig folyamatosan fennálljon. Átjelentkezés esetén a HVI 
törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazókör névjegy-
zékéből, és egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti 
szavazókör névjegyzékébe.

A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg 
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a 
lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektroni-
kus formában ügyfélkapun keresztül vagy a www.valasztas.
hu oldalon. A kérelem 2019. október 9-én (szerda) 16 óráig 
nyújtható be.

Helyi Választási Bizottság
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
2019. augusztus 15-én megválasztotta a Helyi Választási Bi-
zottság választott tagjait és póttagjait. A Bizottság még az-
nap megtartotta alakuló ülését.

A Bizottság elnöke Gojdárné dr. Balázs Katalin, elnök-
helyettese Pusztai Istvánné, tagja Kalló Mártonné, póttagja 
Mazula Jánosné és Csernus István.

A Bizottság székhelye és egyben levelezési címe: 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., e-mail-címe: 
valasztasibizottsag@bekescsaba.hu.

Választási ügyfélszolgálat
Ajánlóívet igényelni, jelöltet, illetőleg listát bejelenteni, név-
jegyzékkel kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi névjegyzékbe 
vétel, átjelentkezési kérelem, mozgóurna igénylése) a HVI 
választási ügyfélszolgálatánál lehet a Békéscsaba, Szent 
István tér 7. földszint 57. irodában. Az ügyfélszolgálat tele-
fonszáma: 66/510-184.

Választással kapcsolatos általános információk 
az interneten

A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál-
nak az interneten a www.valasztas.hu honlapon és a www.
bekescsaba.hu oldalon a Választások menüpont alatt, 
ahonnan letölthetők a választási eljárásban használatos 
űrlapok, formanyomtatványok és a város választókerületi 
beosztása is.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

BESZÁMOLNAK A KÉPVISELŐK
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Á R V E R É S E K
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: A Békéscsaba, Balassa utcában található, 6147/19 helyrajzi 

számon nyilvántartott kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant.
Területe: 4633 m2. 
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 15 367 000 Ft, azaz bruttó tizenötmillió-háromszázhatvanhétezer 
forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően az ár tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az árverés ideje: 2019. szeptember 26. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/
Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: A Békéscsaba, Mazán L. u. 18. szám alatt található, 6679/57 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely terület művelési ágú (felépítmény 

nélküli) ingatlant.
Területe: 5012 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 12 730 480 Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió-hétszázharminc-
ezer-négyszáznyolcvan forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően az ár tartalmazza az álta-
lános forgalmi adót.
Az árverés ideje: 2019. szeptember 26. 11.30 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/
Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: A Békéscsaba, Mazán L. u. 18. szám alatt található, 6679/58 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely terület művelési ágú (felépítménnyel 

rendelkező) ingatlant.
Területe: 4276 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 27 060 000 Ft, amely bruttó 34 366 200 Ft, azaz bruttó har-
mincnégymillió-háromszázhatvanhatezer-kettőszáz forint.
Az árverés ideje: 2019. szeptember 26. 11.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/
Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-
Fejlesztési Osztálya szolgál.  Telefonszám: 66/523-863.

P Á L Y Á Z A T
"BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!"

Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj-pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől 
januárig és februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől 
négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés 
megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető 
Békéscsaba város honlapjáról. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési 
támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat. A pályázati 
döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2019. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 



A Békéscsabai Média-
centrum Kft. ügyvezetője, 
Opauszki Zoltán képviselő-
jelöltsége miatt lemondott 
erről a tisztségéről. A köz-
gyűlés hozzájárulásával 
szeptember 1-jétől a posz-
tot Diós Zsolt tölti be. 

– Mivel foglalkozott, és mikor 
került közelebb a médiához? 

– Lokálpatriótaként évti-
zedek óta igyekszem tenni 
szülővárosomért. Ezek közül 
kiemelkedik az a környezet-
védelmi tevékenység, melyet 
egy civil szervezet keretei 
között végeztünk a baráta-
immal. A 2000-es évek ele-
jén elsőként készítettük el a 
Békéscsaba illegális hulla-
déklerakóit ábrázoló térké-
pet, melyek közül többet is 
felszámoltunk. Az elmúlt tíz 
évben az Alföldvíz kommu-
nikációs szakembereként te-
vékenykedhettem. Az ország 
egyik legnagyobb víziközmű-
szolgáltatójánál szerteágazó 
volt a feladat, és nagyszerű 
emberekkel dolgozhattam 
együtt. A média világába a 
2000-es évek végén csöp-
pentem, hobbiként kezdtem 
jegyzeteket írni, melyek a 
helyi sajtó mellett országos 
hetilapban is megjelentek. 
A szorosabb kapcsolatom a 
Csabai Mérleggel pedig ak-
kor alakult ki, amikor 2011-
ben a feleségem, Botyánszky 
Mária felelős szerkesztője 
lett a lapnak. 

– Sokaknak onnan isme-
rős, hogy megnyerte a Hon-
foglaló napi játékát és játszott 
a Maradj talponban, ahol 
viszont elnyelte a süllyesztő. 
Szereti a kihívásokat?

– Fogalmazzunk úgy, hogy 
keresem. A közszolgálati te-
levízió három vetélkedőjében 
is megmérettettem magam. 
A Gundel-Takács Gábor által 
vezetett Következő! és Maradj 
talpon! című vetélkedőkben 
ugyan nem nyertem, de élvez-
tem a helyzetet, így kézenfek-
vő volt, hogy jelentkezzek az 
akkor induló Honfoglaló című 
játékba is. A hazai fejlesztésű 
műsort a békéscsabai Szente 
Vajk vezeti, tehát a játékoso-
kon kívül vele is farkasszemet 
kellett néznem. A napi csatát 
megnyertem és továbbjutot-
tam. Azon fogok dolgozni, 
hogy az előttem álló kihívást 
megnyerjük és a békéscsabai 
mindennapok szerves része 
legyen a helyi média. 

– Egy ideje a behiren A nap 
sztoriját írja és szerkeszti. Ho-
gyan jött a képbe, hogy ennél 

nagyobb szerepet vállaljon a 
médiacentrumban? 

– Felkértek a feladatra, 
melyre nem mondhattam ne-
met. Azt gondolom, hogy ha 
az ember – az élet bármilyen 
területén – tehet szülőváros-
áért, akkor vállalnia kell a kihí-
vásokat. Rendkívül fontosnak 
tartom, hogy a városlakókat 
tájékoztassuk mindarról, ami 
helyben történik. Lassan 30 
éves az önkormányzatiság 
Magyarországon. Ennek az 
egyik legnagyobb vívmá-
nya, hogy a polgárok bete-
kintést nyerhetnek azokba a 
folyamatokba, melyek azért 
történnek, hogy az ő életük 
könnyebb és komfortosabb, a 
város pedig élhetőbb legyen. 
Erre kiváló csatorna a Békés-
csabai Médiacentrum által 
működtetett Csabai Mérleg, 
a 7.Tv és a behir.hu weboldal. 

– Szeptember 1-jétől a 
médiacentrum ügyvezetője. 
Tehát a napokban vág bele. 
Milyen tervekkel?

– A Békéscsabai Média-
centrum és az itt dolgozó 
munkatársak értéket állítanak 
elő. Munkájuknak köszönhe-
tően naprakész információ-
val rendelkezhet valamennyi 
békéscsabai lakos. A helyi 
közszolgálatiság alapjai már 
a helyükön vannak, a köz-
eljövőben finomhangolásra 
van szükség, melyet a kollé-
gákkal együttműködve, a kor 
követelményeinek megfelelve 
fogunk végrehajtani.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Újkígyós Díszpolgára lett
dr. Takács Árpád kormánymegbízott

Augusztus 20-án a több 
mint ezeréves Magyaror-
szágot, Európa egyik leg-
régebbi államát ünnepeljük 
– mondta Jakab István Új-
kígyóson. Az Országgyű-
lés alelnöke hozzátette: az 
elmúlt ezer év megtanított 
bennünket, hogy Magyaror-
szág és Európa akkor ma-
rad meg, ha megőrzi bizton-
ságát, függetlenségét és 
keresztény kultúráját.

Szent István királynak köszön-
hetjük Magyarországot, ő adott 
formát a Kárpátok gyűrűjében 
élő magyarságnak az egysé-
ges államiság létrehozásával. 
Magyarország volt Európa vé-
dőbástyája, megvédte és ma 
is védelmezi Európa határait, 
mert ez a küldetésünk, van 
hozzá hitből fakadó erőnk és 
képesek vagyunk összefogni – 
hangsúlyozta Jakab István. 

Szent István, mint azt a 
történelem igazolta, bölcs 
döntések által szervezte meg 
a magyar államot – emelte 
ki a Hazaváró Emlékkútnál 
megrendezett ünnepségen 
Szebellédi Zoltán.

Az Újkígyósi Városnapok 
és a nemzeti ünnepünk alkal-
mából megtartott ünnepségen 
a helyi képviselő-testület dön-
tése értelmében – a lakosság 
közbiztonságáért és a közélet-

ben folytatott eredményes és 
kitartó munkájának elismeré-
séül – „Újkígyós Díszpolgára” 
kitüntető címmel ismerték el dr. 
Takács Árpád, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott munkásságát. 

 „Egy közösségért felelős-
séget viselő vezető tisztségvi-
selőnek nem lehet nagyobb el-
ismerés, mint azok köszönete, 
akik a mindennapi ügyeikben 
bizalommal fordulnak hozzá és 
az általa irányított intézmény-
hez…” – tolmácsolta Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 
gratuláló levelét dr. Csatlós 
László, Újkígyós jegyzője. 

A szülővárosa által ado-
mányozott kitüntető címet 
Szebellédi Zoltán polgármes-
tertől vette át a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott. 

Különös helye lesz a szí-
vemben, és igyekszem meg-

szolgálni – mondta a díszpol-
gári cím átvételét követően dr. 
Takács Árpád, aki családja 
mellett a Békés és Vas megyei 
tűzoltóknak, katasztrófavédel-
mi szakembereknek, illetve a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
munkatársainak is köszönetet 
mondott. Szentendrén lettem 
katonatiszt, Békéscsabán fő-
tiszt, Szombathelyen tábor-
nok, Budapesten országos 
iparbiztonsági főfelügyelő, 
Békéscsabán kormánymeg-
bízott, de Újkígyóson lettem 
ember! – húzta alá, hogy ezer 
szállal kötődik szűkebb pátriá-
jához. 

Az ünnepségen „Újkígyó-
sért” kitüntető címet vehetett 
át Balogh József sokszoros 
válogatott kézilabdázó, ké-
zilabdaedző és az Újkígyósi 
Fiatalokért Közhasznú Egye-
sület képviseletében Vida 
Klára elnök.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat ebben az évben 
is megszervezi a megyei 
összetartozás napját, a 
Megyenapot, ezúttal is 
szeptember első szombat-
ján, amely idén hetedikére 
esik. Az első három ren-
dezvény sikere bizonyít-
ja, hogy szükség van egy 
olyan programra, melyen 
hagyományaink, a nem-
zetiségek kultúrája, me-
gyénk értékei kerülnek kö-
zéppontba, mindeközben 
a kilátogatók színvonalas, 
kicsiket és nagyokat cél-
zó programokon érezhetik 
jól magukat – tudatta Za-
lai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke.

Hagyományainkhoz híven 
ezúttal is bemutatkoznak a 
megyei értéktárban szereplő 
értékek, lesz kézművesvásár 
és kistermelői piac, valamint 
felvonultatják hagyománya-
ikat és értékeiket a megye 
nemzetiségei. Színpadi pro-
dukciók és egy esti koncert 
gondoskodik a közönség 
szórakoztatásáról, és ezúttal 
is külön figyelmet fordítunk 
a gyermekekre: nagysát-
runkban kézműves-foglal-
kozások, gyereksarok, népi 
játszótér és kosárhinta vár-
ja őket – és természetesen 
a léggömb és az óriástorta 

sem fog hiányozni. A katonai 
hagyományőrzők és bemuta-
tóik mellett a jelenkor „egyen-
ruhásai”: tartalékosok, ha-
tárvadászok, készenléti 
rendőrök, a honvédség tagjai 
és terrorelhárítók engednek 
bepillantást munkájukba.

Újdonságot is tartoga-
tunk idén: a megyei értéktár 
elemei mellett a települési 
értéktárakban szereplő té-
teleket is megismerhetik az 
érdeklődők. Sőt: a szomszéd 
megyék értéktárai, vala-
mint testvérmegyéink közül 
Hargita, Arad és Bihar me-
gye is felvonultatja kincseit. 
Kézművesvásárunk és kister-
melői piacunk tovább bővül, 
jelenleg már közel nyolcvan 
résztvevő regisztrálta magát, 
de folyamatos a jelentkezés. 

Színpadi fellépőink a megyei 
nemzetiségek képviselői, 
néptáncegyesületeink, Feke-
te Dávid bábos-mesemondó, 
az esti produkciót pedig a 
Besh o droM szolgáltatja.

A harmadik Megyenap 
fővédnöke dr. Nagy István 
agrárminiszter, védnöke 
dr. Takács Árpád, a Békés 
Megyei Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott.

A rendezvényt támogat-
ja a Agrárminisztérium, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, a Bethlen Gábor 
Alapítvány, a Békés Megyei 
Kormányhivatal, a Nemzeti 
Művelődési Intézet, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, 
a Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesület és Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város.

Megyenap 2019

Diós Zsolt az új ügyvezető



A kicsiktől a nagyokig 
bárki megtalálhatta a ked-
vére valót a jaminai kis-
kaska vásáron és családi 
napon, melynek a Jézus 
Szíve templom előtti tér 
adott otthont. Az egész 
napos programot a Békés 
Megye Értékei Egyesület 
szervezte.

A kiskaska vásárt és csa-
ládi napot Opauszki Zoltán 
fejlesztési tanácsadó nyi-
totta meg. Elmondta, hogy 
nagy szükség van ezekre 
a programokra, hiszen itt 
találkozhatnak egymással 
a szomszédos utcában la-
kók, vagy a más oktatási 
intézménybe járó gyerekek 
is. Kiemelte: egy-egy ilyen 
rendezvénynek közösség-
formáló ereje van.

Az augusztus 24-ei családi 
napon a kézművesek bemu-
tatták szebbnél szebb porté-
káikat, de az érdeklődők ma-
guk is kézműveskedhettek. 
A nap főszereplői a gyer-
mekek voltak, akik in-
gyenesen játszhattak az 
ugrálóvárakban, trambu-
linon, vagy mutathatták 
meg egy-egy foglalko-
záson, hogy milyen 
ügyesek. A légtornász-
bemutató mellett több 

interaktív koncerttel is ké-
szültek a szervezők, így pél-
dául fellépett Tücsök Peti és 
Hangya Levi, Évi Tündér és 
Hevesi Imre is. Ebédre pedig 
több mint kétszáz adag bab-
gulyást osztottak szét a csa-
ládi napra érkezők részére.

A program a "Helyi szintű 
komplex programok Békés-
csaba területén TOP-6.9.1-
16-BC1-2017-0000" projekt 
keretében valósult meg.

Sz. R.
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A Színészválogatott is játszott Megyeren

Jaminai Családi Nap Szent István Napi Előzetes
A Lencsésin élők összetartozását erősíti a rendezvénySzépült a környezet, erősödött a közösség

Dr. Ferenczi Attila adta át a pályázat díjait a rendezvényen

Mindenki talált magának elfoglaltságot a rendezvényen

Idén is sikerrel zajlott a 
Szent István Napi Előzetes 
az augusztus 20-át megelő-
ző szombaton, a Lencsési 
Közösségi Ház szervezésé-
ben. Hagyományosan zenés 
felvonulásával indult a ren-
dezvény, a menet a Lencsési 
úton haladt végig és érkezett 
meg a Féja Géza térre. 

Mint azt Takács Péter, 
a közösségi ház vezetője 
elmondta, a 27 éves prog-
ramsorozat kifejezetten a 
lakótelepen élőket szólítja 
meg, erősíti az ott élők ösz-
szetartozását. A szervezők 
ebben az évben is színes 
programot állítottak össze. Itt 
adták át az elismeréseket a 
Lencsési a mi otthonunk pá-
lyázat díjazottainak, volt lo-
vasbemutató, játszóház, kiál-
lítás a Márvány Fotóműhely 
alkotásaiból, bemutatkoztak 
a közösségi házban műkö-
dő csoportok. Este pedig a 
Cozombolis trió koncertje, 
valamint dr. Ferenczi Attila, 
a József Attila Lakótelepi Te-
lepülésrészi Önkormányzat 
vezetőjének ünnepi beszéde 
után tűzijátékkal zárult az ün-
nepi előzetes. 

Egész napos rendezvényre 
várták az érdeklődőket a 
mezőmegyeri sportkomp-
lexumba augusztus 19-én. 
A színpadon Hevesi Imre, 
Balázs Pali és Tabáni István 
énekelt, a nagypályán pedig 
a Színészválogatott focistái 
rúgták a bőrlabdát.

Nagy volt a nyüzsgés a családi 
napon, ahol reggeltől vendé-
gül láttak mindenkit egy-egy 
lángosra. A sajtos-tejfölös volt 
a legkelendőbb, délig közel 
700 darabot adtak ki a stand-
nál. A sörkorcsolya mellett fo-
gyott a fagyi és a vattacukor is 
bőségesen, de a gyermekeket 
leginkább a tízpróba vonzotta.  

Zalai Erika szervező el-
mondta, a rendezvény elsőd-
leges célja az volt, hogy a 
legkisebbektől az idősebbekig 

mindenki találjon magának 
szórakozást.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter, a körzet képviselője kiemel-
te, hogy 2006 óta szépen fejlő-
dik Békéscsaba, de fontosnak 
nevezte, hogy ez a fejlődés 
jellemezze a peremkerületet 
is. Megjegyezte: örvendetes, 
hogy a mezőmegyeriek na-
gyon szeretik a sportot, s ha 
már ez így van, akkor ennek a  
feltételein is érdemes javítani.

A napközbeni hőség sem 
riasztotta el a Mezőmegye-
ri Öregfiúk focicsapatát és a 
vendég Színészválogatottat. 
Jó iramú mérkőzést játszottak, 
ahol a vendégek nyertek. A két-
szer 35 perc játékidő után 4:8-
as végeredménnyel fújták le a  
barátságos mérkőzést.

– Nagyon nagy megtisztel-
tetés, hogy a Színészváloga-

tott ellen léphettünk pályára. A 
kölcsönös tisztelet jellemezte 
a meccset, nem a minden-
áron győzni akarás volt a 
legfontosabb – fogalmazott 
a házigazdák játékosedzője,  
Hídvégi Imre.

Nemcsák Károly, a Szom-
szédok teleregényből is jól 
ismert színész régóta szere-
pel a Színészválogatottban. 
Még 1980-ban barátai, Rácz 
Tibor és Eperjes Károly be-
szélték rá, hogy lépjen pályára 
a színész–televízió–újságíró 
rangadón. Most is szívesen 
játszott.

– Nagyon jó csapat a 
mezőmegyeri, látszik, hogy 
egy csapat voltak valamikor. 
Persze délben, 37 fokban fut-
ballozni nem egyszerű dolog 
– jegyezte meg a vendégek 
edző-csapatkapitánya, a Jó-

zsef Attila színház direktora. 
Nemcsák Károly hozzátette, 
hogy a csapatuk tagjai, mielőtt 
színészek lettek, intenzíven 
futballoztak, de amint elkez-
dődött a színházi munka, a 
foci csak hobbi szinten maradt 
meg náluk.

Sipos Gábor

Nemcsák Károly: Nagyon jó csapat a mezőmegyeriA hőség ellenére egész nap nagy volt a nyüzsgés
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Hanó Miklós

Veteránkerékpár- és -motor-kiállítás, 
ugrálóvár, gyermeksarok, főzőverseny, 
kirakodóvásár, koncert és sok-sok izgal-
mas program várta azokat, akik ellátogat-
tak augusztus 25-én délután a Bessenyei 
utcai sportpályán rendezett Jaminai Csa-
ládi Napra. 

A jaminai képviselők szerint a körzet lakói 
aktívak, és nyitottak az ilyen típusú rendez-
vényekre. Kutyej Pál elmondta, hogy itt az 
emberek ismerik a szomszédaikat, de az 
ilyen családi napok még inkább összehozzák 
őket. Dr. Csicsely Ilona arról beszélt, hogy 
tizenkilenc csapat nevezett a sertéspörköltfő-
ző versenyre, ahol az ételeket szakácsokból 
álló zsűri bírálta el. Zelenyánszkiné dr. Fábi-
án Ágnes megjegyezte: 2006 óta sokat vál-

tozott ez a városrész, szebb lett a környezet, 
fejlődött a kerékpárút- és az úthálózat, sorra 
újultak és újulnak meg az oktatási intézmé-
nyek, erősödött a közösség. Egyben el is kö-
szönt a jaminaiaktól, akiket tizenhárom évig 
képviselt a testületben – ősszel ugyanis ő 
már nem indul a választáson. Ott élőként és 
képviselőjelöltként Opauszki Zoltán kiemelte, 
hogy a kisgyermekes családok számára egy-
re kedveltebb Jamina. Ez részben annak kö-
szönhető, hogy itt kertvárosias körülmények 
között nőhetnek fel a gyerekek, de a fejlesz-
tések eredményeként olyan környezetben, 
ahol jó élni. 

A jaminaiak láthatóan jól érezték magukat 
a rendezvényen, ami este Szandi, majd Lagzi 
Lajcsi koncertjével ért véget.

Szendi Rita

Kiskaska vásár

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap



K. Z. E.BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Így ünnepelt Békéscsaba augusztus 20-án

Elemi szépség a múzeumban – Simon-Mazula Tibor kiállítása

A mai napon, amikor állami-
ságunk több mint 1000 éves 
történelmét ünnepeljük, Bé-
késcsaba sikereit is ünnepel-
jük. Szent István kiemelkedő 
alakja mellett emlékezzünk 
azokra is, akik városunkat 
megalapozták, felépítették, 
megszépítették – fogalma-
zott augusztus 20-án ünnepi 
beszédében Szarvas Péter 
polgármester. 

Államalapító királyunk, Szent 
István ünnepén idén is gazdag 
programkínálattal várták az ün-
nepelni és szórakozni vágyókat 
Békéscsabán. Délelőtt, a tér-
zenét követően zászlófelvonás 
következett, majd az egyhá-
zak képviselői megáldották, 
Szarvas Péter polgármester és 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő pedig megszegte az 
új kenyeret, amiből a jelenlevők 
kóstolót is kaptak.

– A kenyér, mely Isten ado-
mánya, a föld terméséből válik 
kenyérré, és lényegi tartalma 
az az emberi munka is, mely az 
isteni ajándékot feldolgozza. Ha 
rátekintünk a kenyérre, ott tud-
hatjuk benne a létrejöttéért dol-
gozó békéscsabai és környék-
béli embereket is – fogalmazott 

Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő.

A városháza előtt külön kö-
szöntötték Rakonczás Szilviát, 
a Békés Megyei Könyvtár igaz-
gatóját, aki Szinnyei József-díjat 
kapott, valamint Paulikné Tóth 
Krisztinát, a Csabagyöngye 
Kulturális Központ kulturális 
szervezőjét, aki a Bessenyei 
György-díjat vehette át Buda-
pesten az ünnep előtti napok-
ban. (A kitüntettekről bővebben 
a következő számunkban ol-
vashatnak.)

A délelőtt lezárásaként 
szentmisére invitálták az érdek-
lődőket a Páduai Szent Antal 
Székesegyházba. Délután ze-
nés-táncos programok, Hevesi 
Imre, Gulyás Attila, a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
musical-összeállítás és számos 
érdekesség várta a csabaiakat. 

Az este folyamán Szarvas 
Péter a köszöntőjében felidéz-
te az ősök kitartó munkáját, 
amelynek köszönhetően lét-
rejött az egységes magyar 
nemzet. Ezután az est leglátvá-
nyosabb momentuma, az ün-
nepi tűzijáték következett, majd 
Zséda koncertjével ért véget az 
ünnepi program. 

Gy. R., Sz. R.

Elemi szépség – Pure 
Beauty címmel nyílt ki-
állítás a békéscsabai 
születésű Simon-Mazula 
Tibor festőművész alko-
tásaiból a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban. A tárlat 
október közepéig tekint-
hető meg.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő a megnyitón 
kiemelte: a filozófia és az 
esztétika talán egyik leg-
gyakrabban használt  ka-
tegóriája a szépség, de itt 
most nem tollal írt fogal-
makról, hanem megfestett 
szépségről, elemi szép-
ségről van szó. Szarvas 
Péter polgármester pedig 
arról beszélt, hogy évről 
évre nő a békéscsabai mú-
zeum látogatottsága, ami 

többek között a kiállítások 
tudatos szervezésének is 
köszönhető, hisz itt nem-
csak nemzetközi hírű, ha-
nem magyar, ezen belül 
békéscsabai kötődésű mű-
vészek tárlatait is évente 
megnézhetjük.

Az eseményen bemu-
tatták Simon-Mazula Tibor 
Elemi Szépség című köny-
vét is. Ebben 71 festmény 
és 9 rajz található, ame-
lyekre művészek reflektál-
tak.

– Több mint egyéves 
munka van a kiadvány-
ban, amely időközben ki-
nőtte magát és könyv lett 
belőle. Egy olyan album, 
ami az utóbbi 8 évem San 
Farnciscóban és Buda-
pesten készült munkáimat 
vonultatja fel – mondta el 

Simon-Mazula Tibor, hoz-
zátéve: megható, hogy 
a munkáit bemutatják a  
szülővárosában is.

A békéscsabai múzeum 
először a Szolnokra készí-
tett időszaki kiállítása, a 
CsabART kapcsán műkö-
dött együtt a csabai kötő-
désű művésszel, 2018-ban. 
Ezt követően döntöttek 
úgy, hogy idén egy önálló 
tárlaton mutatják be a mun-
kásságát Békéscsabán.

– Pártolunk minden 
olyan művészt, akinek kö-
tődése van városunkhoz. 
Szeretnénk bemutatni, kik 
azok, akik innen indultak 
és európai vagy akár vi-
lághírnévre is szert tettek 
– emelte ki Medgyesi Pál, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatóhelyettese.

A Szinnyei József-díjas Rakonczás Szilvia

A Bessenyei György-díjas Paulikné Tóth Krisztina

The Biebers-koncert Puskás Petivel

Simon-Mazula Tibor kiállítása október közepéig tekinthető meg a Tégla teremben

A rakétákat a családsegítő tetejéről lőtték fel A tűzijáték után Zséda koncertje zárta a napot

A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes is fellépett

Herczeg Tamás és Szarvas Péter szegte meg a kenyeret

Fo
tó

k:
 C

sa
ba

gy
ön

gy
e



10 Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/ 
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

Tumblr: 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 Jaminai Könyvtár augusztus 26-ától szeptember 15-éig karbantartás 

miatt zárva tart. 
Nyitás: szeptember 16-án, hétfőn 11.00 órakor. Köszönjük a megértésüket!

A Békés Megyei Könyvtár zenei részlegének állományából 4 db DVD-film, 
valamint 5 db zenei CD és hangoskönyv kölcsönözhető ki. Részlegünkön 

kottákat és zenei könyveket is kölcsönözhet, emellett filmes és zenei 
folyóiratokat, magazinokat is olvashat. A kedvezmény visszavonásig érvényes!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2019. szeptember 
17-én, kedden 17 órára a Békés Megyei Könyvtárba Marik Anikó Az élet 

színei című festménykiállításának megnyitójára.  
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsanna vizuál kulturális szakember.

Közreműködik: Gyurkó János író, költő, zeneszerző.
A tárlat 2019. október 16-áig látogatható.

2019. október 5-én, szombaton Könyvtári Éjszaka a Békés Megyei 
Könyvtárban. 

A részletes programot hamarosan közzétesszük honlapunkon, illetve 
Facebook-oldalunkon.

Születésnapi újság – Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet 

mára már nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem 
házassági évfordulóra, pedagógusok ballagási ajándékaként is. Szolgáltatásunk 

igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba 
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban 

lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. 
gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé teszi az ajándékot.

Bővebb információ: http://konyvtar.bmk.hu/szuletesnapi-ujsag

Munkácsy 175
Barátság Haynald Lajos érsekkel, Liszt Ferenc zeneszerzővel

Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze a fes-
tőóriás históriáját ötven 
fejezetre bontva járta körül 
munkatársaival. Ebből sze-
mezgetünk.

Munkácsy Mihály párizsi pa-
lotája a Franciaországban élő 
és oda látogató magyarok 
kedvelt találkozóhelyévé vált. 
Munkácsy sokakat ismert. A 
kulturális, a politikai és a tudo-
mányos élet kiválóságai mel-
lett már híressé vált, ünnepelt 
művészekkel és a művészeti 
élet akkori központjának szá-
mító Párizsba tanulási szán-
dékkal érkező, fiatal és álta-
lában nélkülöző festőkkel is 
kapcsolatban állt.

Barátai közül mindenkép-
pen ki kell emelnünk Haynald 
Lajos kalocsai érseket, akivel 
már fiatal korában is igen jó 
kapcsolatot ápolt. Amikor pe-
dig a Golgotát bemutatta Bu-
dapesten, Ipolyi Arnold püspök 
mellett Haynald Lajos érsek 
üdvözölte a festőt, aki később 
Munkácsyék vendégszerete-
tét élvezte Colpachon. 1884-
ben Munkácsy megfestette az  
érsek arcképét is.

A két – nagyformátumú 
gondolkodással és érzelmi 
felfokozottsággal jellemezhető 
– művész, Munkácsy Mihály 
és Liszt Ferenc barátságának 
alapja az a szellemi rokonság 
volt, amelyet Zichy Mihály egy 
levelében lényegre törő egy-
szerűséggel így foglal össze: 
Munkácsy = Liszt. Barátság 
és tisztelet fűzte őket egymás-

hoz, olyannyira, hogy Liszt a 
Magyar rapszódia című zon-
gorasorozatából kettőt is Mun-
kácsynak ajánlott (15., 16.). A 
festő pedig egy ragyogó arc-
képen örökítette meg a nála 
többször vendégeskedő zene-
szerzőt.

Felkérés a császárvárostól

Bécs reprezentatív múze-
umépítkezésekbe fogott a 
XIX. század második felé-
ben. A bécsiek kedvence, az 
osztrák nagymester, Hans 
Makart azonban meghalt, s 
távozásával más művészt 
kellett keresni az akkor épülő 
Kunsthistorisches Musem lép-
csőháza mennyezetképének 
megfestésére. Munkácsyra 
gondoltak.

A festő 1886. július 14-én 
írt válaszlevelet a Bécsi Csá-
szári Múzeum igazgatójának. 
I. Ferenc József császári és 
királyi kegyet gyakorolt azzal, 

hogy megbízta az akkor épült 
bécsi Kunsthistorisches Muse-
um lépcsőházába szánt meny-
nyezetkép megfestésével. Íme 
a válasz: „…becses soraiban 
érintett tárgy iránt részemről 
a legnagyobb mértékben ér-
deklődöm. Lelkesedéssel ra-
gadom meg az alkalmat, hogy 
magam részéről minden erőm-
mel hozzájárulhassak az őfel-
sége által emelt monumentum 
fényének emeléséhez.”

Az allegorikus művet, A re-
neszánsz apoteózisának száz 
négyzetméteres vásznát mű-
termében festette meg, majd 
Bécsbe szállíttatta. Munkácsy 
számára újszerű feladatot je-
lentett a valósághoz való kap-
csolódás nélkül megfesteni 
egy ilyen nagyformátumú, sok-
szereplős, bonyolult kompo-
zíciót. Maga is aggódott, egé-
szen addig, amíg 1890-ben a 
helyére nem került a festmény. 
Akkor megnyugodhatott a mű-
vész…

Munkácsy  A reneszánsz apoteózisa című művét a bécsiek rendelték
Az orosz hadifogság emlékei 1920-ból Egykori gyászterítő K
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Családi hagyatékkal gyarapodott a múzeum 

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum néprajzi és történeti 
gyűjteménye jelentős tárgyi 
anyaggal gyarapodott a nyár 
folyamán. Darabos Edit, a 
múzeum egykori munkatár-
sa felajánlásának köszön-
hetően a Darabos-Uhrin 
család hagyatékát sikerült a 
múzeumnak megvásárolnia, 
melynek finanszírozása az 
Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kol-
légiumától elnyert pályázati 
támogatásból valósult meg.  

A múzeum 149 néprajzi tárgy-
gyal gyarapodott. Ezek között 
számos olyan is van, amely 
eddig még nem volt megtalál-
ható a néprajzi gyűjtemény-
ben. A vásárlás révén házilag 
szőtt textíliák, dísztörölközők, 
keresztelői és temetési textíliák 
is bekerültek a múzeum gyűjte-
ményébe. Ezek közül említésre 
méltó egy teljes, gyászidőszak-
ban használt „házöltözet” (füg-

gönyök, abroszok, ágytakarók, 
zsebkendők, terítők). Korábban 
a halottakat az első szobában 
ravatalozták fel. A szobát kita-
karították, a hétköznap használt 
drapériákat lecserélték gyász-
garnitúrára, a tükröket, rádiót, 
televíziót letakarták. (A tükör 
latakarása a hiedelem szerint 
azért volt lényeges, hogy ne 
nézze magát a halott, illetőleg 
a halál, s aki eljött megnézni őt, 
ne két holtat lásson.) A textilek 
a halottas házban meghatáro-
zott ideig voltak kihelyezve és 
a hozzátartozók fájdalmát fe-
jezték ki a lakáskultúra ünnepi 
elemeként. Ezek a szokások 
és tárgyak csupán addig voltak 
használatban, míg a házaknál 
ravatalozták fel a halottakat. 
Az otthoni ravatal Békéscsa-
bán 1965. december 31-e után 
megszűnt, ezután már ezeket a 
textileket sem használták. 

A múzeum Helytörténeti 
gyűjteménye közel 40 tárggyal 
és 90 dokumentummal gyara-
podott. Többek között Darabos 

János tanonc rajzai, valamint a 
Darabos Pál szobafestő-má-
zoló mesterségére vonatkozó 
dokumentumok, eredeti minta-
rajzok, tanonciskolai rajzok és 
az első világháború idején írott 
naplója került a gyűjteménybe. 
Emellett személyes tárgyak, 
a városi élettel kapcsolatos 
dokumentumok (szórólapok, 
röplapok, kiadványok), régi 
tankönyvek és fényképek is 
vannak a hagyatékban. Ér-
dekesség, hogy a 20. század 
egyik legnehezebb időszakát 
a mindennapi élet szempontjá-
ból is megismerhetjük, hiszen 
az 1930 és 1957 közötti ház-
tartási naplók ezt örökítették 
meg. Igazán egyedülálló mű-
tárgyakkal, helytörténeti doku-
mentumokkal gyarapodott a 
gyűjtemény!

A múzeum ezúton is köszöni 
Darabos Editnek azt a hiány-
pótló hagyatékot, amelyet a 
múzeumnak ajánlott fel!

Salamon Edina 
Szakál Veronika



Elhivatott diákok mérték 
össze szaxofontudásukat 
a 6. Országos Köles Ist-
ván Szaxofon Versenyen. 
Békéscsabán ezzel a ver-
sennyel állítanak emléket 
a település néhai alpolgár-
mesterének, aki annak ide-
jén támogatta a zenei tábor  
megszervezését.

A versenyen elsősorban most 
is azok a fiatalok vettek részt, 
akik előtte a 14. Klarinét, Sza-
xofon és Tárogató Zenei Tá-
borban nemzetközileg elismert 
művészektől tanultak. A veze-
tő idén is Varga István, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanára volt, aki már tizen-
negyedik éve minden nyáron 
visszatér Békéscsabára. Idén 

55 klarinéton vagy szaxofonon 
játszó diák, valamint 12 mű-
vésztanár érkezett az egyhetes 
programra.

– Ide legfőként olyan diákok 
jönnek, akik nemcsak imádják 
a hangszerüket és a zenét, ha-
nem ezen a pályán is szeretné-
nek elhelyezkedni. A tábor egy 
hete alatt olyan kiváló tanárok-
tól tanulhatnak, hogy sokszor 
többet tudnak magukba szívni, 
mint az iskolai időszakban akár 
több hónap alatt – emelte ki 
Varga István.

A 6. Országos Köles István 
Szaxofon Versenyen a diákok 
három korcsoportban, művé-
szeti, közép- és főiskolai kate-
góriában indultak el a megmé-
rettetésen. Minden versenyző 
egy kötelező Johann Sebastian 

Bach-művet és egy szaba-
don választott darabot adott 
elő a neves szakmai zsűrinek, 
amelynek elnöke idén dr. Pus-
kás Levente, a Debreceni Egye-
tem szaxofontanára volt.

– Általában változó, hogy 
mennyire tehetséges gyerekek 
érkeznek, idén nagyon magas 
volt a színvonal. De most az volt 
fontos, hogy a nyár egy részé-
ben fejlesztik magukat, és még 
meg is mérettetnek – mondta el 
dr. Puskás Levente.

A verseny eredménye a 
következő lett – I. korcso-
port: 1. Kocsis Ábris, 2. Lajkó 
Levente és Makrai Viktória, 3. 
Ficsura Leon. II. korcsoport: 
1. Havasi Kristóf, 2. Paku 
András, 3. Kalina Fruzsina. 
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Elhivatott diákok versengtek
Országos Köles István Szaxofon Verseny Békéscsabán

Zenit harmincharmadszor
Újra fúvószenétől volt hangos Békéscsaba

Krisztusi korba ért a Zenit, 
az elmúlt 33 év alatt Orosz-
országtól Izraelig, Angliától 
Lengyelországig, Hollan-
diától Bulgáriáig számos 
helyről jöttek zenekarok, 
amelyeknek a koncertjeit 
sok tízezren láthatták Bé-
késcsabán – összegezte 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő, a korábbi 
Zenitek szervezője. 

A Zenei Ifjúsági Találkozó 
és Fúvószenekari Fesztivál 
idén három napon át kínált 
változatos és színes progra-
mokat. A fesztiválon fellépő 
formációk és zenekarok azt 
tapasztalták, hogy a rendez-
vény megszólítja a közönsé-
get és befogadó közegre talál 
a fúvószene. Döge Csaba, a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar karnagya meg 
is jegyezte, hogy a fesztivál 
ideje alatt sokan megszólít-
ják őket, olyanok is gratulál-
nak, akiket korábban nem is 
láttak még. Hozzátette: nagy 
örömükre szolgál, amikor lát-
ják, hogy a gyerekeket elva-
rázsolja a zene. Az az egyik 
céljuk is, hogy megmutassák 
a fiataloknak: ez a zene is mi-
lyen varázslatos és fantaszti-
kus tud lenni.

Munkácsy  A reneszánsz apoteózisa című művét a bécsiek rendelték
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Induló tanfolyamok, képzések

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 20 órás 
és 10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig.  

A részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató.  
Jelentkezni szeptember 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével. 

Angol kezdő nyelvtanfolyam indul október 1-jén 18 órai kezdettel. A tanfo-
lyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre keddi napokon 
kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik még egyáltalán nem 
tanulták vagy csak ismerkedés szinten az angolt. Kommunikációközpontú, 

szókincsfejlesztő órák Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével.  
Részvételi díj 35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első 

alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul október 2-án 18 órai kezdettel. A 
tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai 

napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták 
a nyelvet, de még bizonytalanok, vagy szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. 
Kommunikációközpontú, szókincsfejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a 
középszint felé. Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk Baráthné Kutasi 

Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj 35 000 Ft.  
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés  

alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Angol középfokú nyelvvizsgára felkésztő tanfolyam indul október 3-án 
18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, 
melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését vár-
juk, akik szeretnének májusra középfokú nyelvvizsgát letenni, írásbeli, szóbeli 
és hallott szövegértésre való teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi 

nyelvtanár. Részvételi díj 35 000 Ft. 
 Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés  

alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Angol szakkör ovisoknak
Október 7-étől hétfői napokon 16.30 (kezdő csoport) és 17.00 órai (haladó 

csoport) kezdettel. A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen 
nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodá-
sok a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az angol 
nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. 

Részvételi díj 3200 Ft/hó/fő. 
Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292.

Kugyelka-Zámbori Eszter
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2019. szeptember 9., hétfő

2019. szeptember 2., hétfő

2019. szeptember 10., kedd

2019. szeptember 3., kedd

2019. szeptember 11., szerda

2019. szeptember 4., szerda

2019. szeptember 12., csütörtök

2019. szeptember 5., csütörtök

2019. szeptember 13., péntek

2019. szeptember 6., péntek

2019. szeptember 14., szombat

2019. szeptember 7., szombat

2019. szeptember 15., vasárnap

2019. szeptember 8., vasárnap
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K I T E K I N T Ő
Egykori Wenckheim-birtok újult meg –  Átadták a Kertmegi Vadászházat Vésztőn

Az államalapítás ünnepe 
előtt adták át a Kertmegi Va-
dászházat Vésztőn. A helyi 
vadásztársaság egy pályá-
zatnak köszönhetően újította 
fel az épületet 37 millió forin-
tos, vissza nem térítendő eu-
rópai uniós pályázati forrás-
ból, valamint további 18 millió 
forint önerőből.

– A felújítás részeként nyílászá-
rókat cseréltünk, homlokzat-, il-
letve tető- és lábazatszigetelést 
hajtottunk végre, emellett önerő-
ből elvégeztük az épület falai-
nak alászigetelését is – tájékoz-
tatott Détárné Molnár Andrea a  
Vésztői Vadásztársaság elnöke. 

A korszerűsítésben partner-
ként és hatósági szervként is 
közreműködött a Békés Megyei 
Kormányhivatal. A megyei kor-
mánymegbízott elmondta: kö-

telezettségeiken túl szeretnék 
megismertetni a vadászati tevé-
kenységet a megyében élőkkel, 
hogy valós képet kapjanak az 
itt élők arról a munkáról, amit 
a vadásztársaságok végeznek. 
Éppen ezért 2019-et a vadászat 
évének nevezték ki.

– Ez az év kicsit a vadászati 
kiállításra is hangol. Ezen ap-
ropó kapcsán közös konferen-
ciákat szerveztünk, elvégez-
tük a vadászok képzését az új 
jogszabályokra vonatkozóan, 
felkészültünk a sertéspestis 
elleni védekezésre, gyermektá-
bort szerveztünk, kiállításokat 
nyitunk, novemberben pedig 
vidékfejlesztési konferenciát is 
szervezünk, ahol a vadászat-
ra fektetünk nagy hangsúlyt 
– részletezte Takács Árpád 
kormánymegbízott. A minisz-
terelnök-helyettes a rendezvé-

nyen kifejtette, hogy a vésztői 
vadászház nemcsak régiós 
vagy települési szinten, hanem 
országosan is továbbviszi a va-
dászat kulturális örökségét és 
hagyományát.  

– Ez egy régi épület a grófi 
időkből, van egy története, ami 
lokálpatrióta kötődést ad. Az 
itt megtalálható trófeák között  
van néhány nagyszerű, ami a 
világranglistán is előkelő helyet 
foglal el. Olyan értékek vannak a  
vadászházban, amelyek orszá-
gos jelentőségűek – fogalma-
zott Semjén Zsolt. 

A vadásztársaság a napi 
életét bonyolítja az épületben,  
de terveik közt szerepel, 
hogy hagyományőrző tábo-
roknak, erdei iskolának és 
családi rendezvényeknek is 
helyet biztosítsanak..

Szabó Rita



A Békéscsaba 1912 Előre 
Futball Zrt. lehetőséget bizto-
sít minden Békés megyei ál-
talános és középiskolai osz-
tály és/vagy csoport részére, 
hogy a tanulók csoportosan 
– előre egyeztetett formában 
– ingyenesen megtekinthes-
sék hazai, bajnoki labdarú-
gó-mérkőzéseiket.

A kísérőkkel (tanár, tanító, 
oktató, felügyelő) érkező 
osztályoknak, csoportoknak 
megfelelő helyet és szurko-
lási lehetőséget biztosítanak. 
Minden hazai mérkőzésükön 
– előzetes egyeztetés után – 
szeretettel várják a fiatalokat.

Ahogy fogalmaznak: az 
élő mérkőzés látogatása 
mindenképp hasznos lehet 

a tanulók, diákok labdarúgás 
utáni érdeklődésének felkel-
téséhez és nem utolsósorban 
kitűnő szórakozási, kikapcso-
lódási lehetőséget is biztosít.  

Aki szeretne élni a klub által 
felkínált lehetőséggel, az az 
admin@1912elore.hu e-mail-
címen veheti fel a kapcsola-
tot az Előrével. 
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Békéscsaba 1912 Előre 

A Futball Éjszakája

Vasja Samec Lipicer a vezetőedző
Készül a BRSE 2019/2020-as bajnoki szezonra

Sikerrel zárult a Sporthétfők programsorozataNégy atléta – négy érem 

Márton Anitát meghívták az Európa-válogatottba

Idén nyáron is sikert arattak a 
Sporthétfők a Szent István té-
ren. Most is a helyi sportszer-
vezetek, klubok kaptak lehető-
séget a bemutatkozásra, arra, 
hogy megmutassák az érdek-
lődőknek, mivel foglalkoznak 
év közben. Az idei program-
sorozat június 17-én indult és 
augusztus 19-e kivételével 
augusztus 26-áig kínált lehe-
tőséget arra, hogy minél több 
sportba belekóstolhassunk. A 
rendezvényen a nagy csapa-
tok is képviseltették magukat, 
és a reménykeltő utánpótlás 
játékosokkal is találkozhattak 
az érdeklődök.

Az augusztusi hosszú hétvége 
sem telt el atlétikai verseny 
nélkül, most zajlott ugyanis a 
Budapest Nyílt Junior és Ifjúsági 
Bajnokság Mátyásföldön.

A Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club négy versenyzőt 
indított, mindnyájan éremmel 
tértek haza. Az atlétalányok 

egyéni csúccsal nyerték 
versenyszámaikat: 200 méteren 
Mundruczó Nóra, 800 méteren 
Mihály Réka győzött.

A fiatalok budapesti verse-
nyén a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Clubnak további érmes 
helyezései is születtek – számolt 
be Adorján László edző.

Magyarországról a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
sportolója, Márton Anita, 
valamint Wagner-Gyürkés 
Viktória kapott meghívót 
az Európa-válogatottba, 
amely szeptember 9–10-
én az Egyesült Államokkal 
találkozik.

„Az atlétika történetének 
legnagyobb párharca” – így 
nevezik a szervezők azt 
az összecsapást, amellyel 

az 1960-as, '70-es évek  
interkontinentális párbajait 
kívánják újraéleszteni. 

A minszki Dinamo Sta-
dionban, az idei II. Európa 
Játékok helyszínén minden 
számban négy-négy euró-
pai és amerikai atléta méri 
össze tudását. Összesen 
304 versenyzőt láthatnak 
majd a nézők a rendkívül 
különleges sportesemé-
nyen. 

Idén szeptember 6-án lesz a 
"A Futball Éjszakája", amely-
nek során az ország több 
városában nyílnak meg a 
stadionok, labdarúgóköz-
pontok. A Békéscsaba 1912 
Előre ismét az elsők között 
csatlakozott – újra izgalmas 
programsorozattal készül-
nek a szurkolók, érdeklődők 
szórakoztatására.

A Futball Éjszakája rendezvény 
keretében az érdeklődők ellá-
togathatnak kedvenc csapatuk 
öltözőjébe, vagy azokba a he-
lyiségekbe, ahová egyébként 
csak a labdarúgók tehetik be a 
lábukat. Megtekinthetik a klub 
relikviáit, különleges edzés-
programokat próbálhatnak 
ki, amelyekkel a labdarúgók 

is készülnek egy-egy meccs 
előtt; de akár lámpafényes 
meccset is játszhatnak, vagy 
épp izgalmas, bennfentes 
sztorikat hallhatnak a játéko-
soktól, edzőktől, menedzse-

rektől. A program részleteiről a 
futballejszakaja.1912elore.hu ol-
dalon és az esemény facebook 
oldalán www.facebook.com/
events/505805263291302/ 
tájékozódhatnak.

Fiatal, de jelentős nem-
zetközi tapasztalattal ren-
delkező tréner felel az 
ötszörös magyar bajnok 
Békéscsabai Röplabda SE 
szakmai munkájáért. A 41 
éves, 5 nyelven beszélő, 
korábban több neves szak-
emberrel együtt dolgo-
zó Vasja Samec Lipicer a 
2019/2020-as szezon végé-
ig szóló szerződést írt alá.

A szakember Európa-szerte 
kiterjedt kapcsolatrendszer-
rel bír, jól ismeri a nemzetközi 
játékospiacot, tevékenyke-
dett többek között Lengyel-
országban és Olaszország-
ban is, míg tavaly hazájában, 
Szlovéniában a GEN-I Nova 
Gorica együttesét irányította, 
mely gárda a Vasas csapatát 
búcsúztatta a Challenge Ku-
pában, ahol később a legjobb 
négy közé jutott.

Az új vezetőedző számá-
ra nagyon fontos a család, 
Csabára jön kisfia, a kétéves 

Benjamin, valamint felesége, 
Tina Lipicer is, aki egyébként 
profi röplabdázóként megfor-
dult a kontinens top bajnok-
ságaiban.

Vasja elmondta, hogy 
első látásra megszerette 
Békéscsabát, amikor koráb-
ban a városban járt. Lenyű-
gözte a piac, természete-
sen már kóstolta a méltán 
híres Csabai kolbászt is. A 
szlovén mester ismerte a 
klubot, tisztában van ered-
ményeivel, illetve a magyar 
bajnokság nívójával is. Ko-
moly szakmai kihívást lát a 
feladatban, emiatt is válasz-
totta több lehetőség közül a 
 békéscsabai munkát.

– Európában mindenki is-
meri a békéscsabai klubot, 
és rengetegen jó vélemény-
nyel vannak a csapatról. Nem 
volt nehéz meghozni azt a 
döntést, hogy elvállaljam a 
vezetőedzői posztot, hiszen 
nyomon követtem a klub fej-
lődését. Pozitívum, hogy tu-

datosan építkeznek a jövőre.  
A BRSE egy olyan klub, amely 
Magyarország legnagyobb 
tehetségeire épít és nem 
csupán külföldi játékosok 
összevásárlásában gondol-
kozik – fogalmazott a szlovén 
szakember, aki edzői hitval-
lása kapcsán megjegyezte, 
fantáziát lát abban, hogy  
fiatalokkal dolgozzon.

Az újonnan kinevezett 
vezetőedző hozzátette: a 
kemény munkában hisz, és 
mindent megtesz majd azért, 
hogy játékosai a maximumot 
nyújtsák a mérkőzéseken, hi-
szen, mint mondta: az a cél-
ja, hogy trófeákat nyerjen a  
békéscsabai csapattal.

Vasja Samec augusztus 
elején kezdte el a munkát 
Békéscsabán, stábját erőn-
léti edzőként Karolj Ferenc, 
statisztikusként az olasz An-
tonio Ferrari, edzőként Filius 
István segíti. A fizioterapeuta 
Knyihár János, míg a csapat-
orvos dr. Bíró Edit. 

A meccseiket akár ingyen is megnézhetik az iskolások

Hely Versenyző Edző

1. Mihály Réka 800 m felnőtt 2:19,53 Tóth 
Sándor

1. Mundruczó Nóra 100 m junior 25,53 Adorján 
László

2. Steigerwald Ernő 200 m ifjúsági 22,39 Adorján 
László

2. Zámbori Kornél 
Zoltán

távol-
ugrás

ifjúsági 654 
cm

Adorján 
László

Íme, az eredmények:
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AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Elővásárlási jog

Rovatunkban dr. Szatmá-
ri Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu), társasági 
szakjogász ad választ a 
mindennapokban előfordu-
ló kérdésekre. 

Közös tulajdonban álló 
házunkban több lakás 
van. Az egyik tulajdo-
nostárs nem hajlandó le-
mondani az elővásárlási 
jogáról. Mit tehetek, hogy 
a lányomnak eladhassam 
az ingatlant?

Az elővásárlási jogról nem 
kell kifejezetten lemondani: 
azt az elővásárlásra jogo-
sult vagy gyakorolja, vagy 
ha a megszabott megfelelő 
határidőn belül nem nyilat-
kozik arról, hogy élni kí-
ván-e elővásárlási jogával, 
úgy kell tekinteni, hogy azt 
nem gyakorolja.

Az elővásárlási jog azt 
jelenti, hogy ha az eladó 
el kívánja adni a dolgát, 
az ajánlatot az elővá-
sárlási jog jogosultjával 
is közölnie kell, és ha a 
jogosult az ajánlatban  
rögzített feltételeket magára 
nézve elfogadja, a szerző-
dést az eladó köteles vele 
megkötni. Közös tulajdonú 
ingatlanok egyes részei-
nek – eszmei hányadainak 
– értékesítése esetén a tu-
lajdonostársakat a törvény 
erejénél fogva illeti meg az  
elővásárlási jog.

Az ajánlatot a tulajdonos-
társ a valós tartalma sze-
rint, teljes terjedelmében 
köteles közölni. Ha utóbb az 
derül ki, hogy a tulajdonos-
társ azért közölt a tényle-
gestől eltérő magasabb vé-
telárat (vagy előnytelenebb 
feltételeket), hogy ezzel az 
elővásárlási jog gyakorlását 
megakadályozza, a sérel-
met szenvedett tulajdonos-
társ a tudomásszerzéstől 
számítva akkor is gyako-
rolhatja az elővásárlási jo-
got, ha a korábbi ajánlatra  
nemlegesen válaszolt.

A teljesség követelmé-
nyének az a közlés felel 
meg, amely a kötendő 
szerződés valamennyi 
tartalmi elemére kiterjed. 
Az ajánlatot - ide értve 
az ajánlat elfogadását is  
– írásban kell közölni.

Az ajánlat közlésekor a 
tulajdonostárs a körülmé-
nyek által indokolt határidőt 
köteles szabni. A szerződés 
tartalmától is függően a ha-
táridőt úgy kell meghatároz-
ni, hogy az alkalmas legyen 
az ügy összes körülményé-
re figyelemmel a szerződé-
ses feltételek megfontolá-
sára és a válaszadásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAPPE Kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja megrendelői részére: 

 KIS- ÉS NAGYGÉPES ÚTTISZTÍTÁS – 
ÚTBURKOLAT SEPRÉSSEL 

 ÚTFELÜLET MOSÁS ÉS PORTALANÍTÁS 
[BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN] 

 
AJÁNLATKÉRÉS: +36 30 776 2171 

 
 

 

 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. • Telefon: +36 66 442 342 • e-mail: iroda@grnkft.hu  
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In memoriam

Elhunyt Tóth István, a bé-
késcsabai Bartók Béla Ze-
neiskola egykori tanára, a 
Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar alapító tagja és kon-
certmestere, a Békéscsabai 
Vonós Kamarazenekar ala-
pítója, koncertmestere és 
művészeti vezetője. Egyko-
ri kollégái így emlékeznek 
vissza rá:

Tóth István Békéscsabán szü-
letett. Tanulmányait Szegeden 
végezte, ahol diplomáját hege-
dű, szolfézs szakos tanárként 
kapta. 1968-tól nyugdíjazásáig 
tanított a békéscsabai Bartók 
Béla Zeneiskolában, nyugdíja-
zása után pedig még Újkígyó-
son és Vésztőn.

Pályáját áthatotta a zene 
szeretete, a hangszeren való 
játék örömét számtalan nö-
vendékének adta át. Évtizedek 
alatt több tanítványa választot-
ta hivatásául a muzsikálást, a 
zene közvetítését. Pedagógiai 
munkáját a gyermekek magas 
színvonalú képzése, tanítása 
jellemezte. Zenei nevelésében 
a tehetséggondozás mellett 
mindig fontosnak tartotta, hogy 
az átlagos képességű gyere-
kek is lehetőséget kapjanak 
a muzsika megismerésére és 
megkedvelésére. Tanítványai 

díjazottjai voltak számos me-
gyei, területi, országos ver-
senynek.

A város, a megye zenei éle-
tének aktív résztvevője volt. 
Hosszú évekig iskolája vonós 
tanszakának vezetőjeként 
összetartotta a megye hege-
dűs-életét, rendszeres tovább-
képzéseket, bemutatóórákat 
szervezett. 

A Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar alapító tagja 
és koncertmestere, a tizenhat 
tagú Békéscsabai Vonós Ka-
marazenekarnak szintén az 
alapítója és koncertmestere, 
művészeti vezetője volt. A vo-
nószenekar 20 éves működé-
se alatt Békéscsaba Város Kul-
túrájáért kitüntetést vehetett át. 
Tóth Istvánnak hála, ezzel az 
együttessel ápoltunk nagysze-
rű kapcsolatot a vonós kama-
razenei interpretálást világszín-
vonalúan művelő Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral, és magas 
szintű kurzusaikon rengete-
get tanulva mélyedhettünk el 
a különböző művek technikai,  
zenei kidolgozásában. 

A Békéscsabai Jókai Szín-
házban is számos zenés da-
rabban működött közre he-
gedűsként pályafutása alatt. 
A Balassi Néptáncegyüttest 
is sok éven át kísérte prímás-
ként pályája elején. Tóth István 
pályáját az alapos szakmai 
felkészültség, a kitartó, magas 
színvonalú pedagógiai tevé-
kenység, a zene iránti alázat 
jellemezte. Munkáját több alka-
lommal jutalmazták állami és 
városi kitüntetéssel, 1998-ban 
és 2002-ben kollégái javaslatá-
ra az „Év tanára” díjat vehette 
át a zeneiskolában.

"Panasza van? Segítünk! "

Tóth István Új fogyasztóvédelmi kiadványok

Újabb két füzettel bővült a 
„Panasza van? Segítünk!” 
című kiadványsorozat, 
amelynek célja, hogy tá-
jékoztassa a lakosságot a 
legfontosabb fogyasztóvé-
delmi ügyekben, továbbá 
növelje a fogyasztók tuda-
tosságát. A Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal idei információs ki-
adványait a Békés Megyei 
Kormányhivatalban mutat-
ták be.

A kormányhivatalokkal együtt-
működve a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal szakemberei átlátják, 
hogy melyek azok a problé-
mák, amelyek a közműszol-
gáltatásokkal kapcsolatosan 
foglalkoztatják az embereket.

– Ha bárkinek a közműsza-
bályozással kapcsolatosan 
problémája van, akkor a rezsi-
ponthoz is fordulhat. Ez Bé-
késcsabán a József Attila utca 
2–4. szám alatt, a fogyasztóvé-
delmi osztályon működik. Ott a 
kollégák szívesen segítenek 
a jogszabályokban eligazod-
ni, illetve tájékoztatást adnak 
arról, hogy milyen beadványt 
kell készíteni, milyen hatósági  

eljárásokat lehet kezdemé-
nyezni – mondta el Dobókői 
György, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal főosztályvezetője. 

A rezsicsökkentés miatt 50 
százalékkal csökkent a közmű-
szolgáltatások kikapcsolása 
az elmúlt években, ugyanakkor 
több százezer fogyasztónak 
van 1 és 30 nap közötti szám-
latartozása, így sokakat ve-
szélyeztet a villamosenergia-, 
az ivóvíz- vagy gázszolgálta-
tás korlátozása – tájékoztatott 
Scherer Zsolt, a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal szóvivője. Éppen ezért 
az egyik füzet összefoglalja 
a közüzemi számlatartozás 
miatti ki- és visszakapcsolás 
szabályait, tájékoztatást nyújt 
a fogyasztók lehetőségeiről 
és igyekszik eloszlatni néhány  
lakossági tévhitet.

A másik kiadvány a társas-
házak elszámolási procedúrái-
ról szól, ami négymillió embert 
érint Magyarországon. A szak-
emberek a tájékoztató füzettől 
azt várják, mutasson rá, hogy 
a lakók vegyék komolyabban 
a társasházi közgyűlések és 
a közös képviselővel történő 
kapcsolattartás jelentőségét. 

Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták

BÉRLETI  
DÍJ NÉLKÜL!

990 Ft / ballontól 
(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcso-
latban érdeklődjön telefonon.

WWW.SZIVARVANYAQUA.HU
66/778 - 888 • 30/955 -7679

Rekkenő HŐSÉG

Parlagfű

Augusztus utolsó hetében 
emelkedett a parlagfű pol-
lenkoncentrációja. Emiatt a 
parlagfűre érzékenyek tüne-
tei állandósulhatnak, illetve 
erősödhetnek. Előfordulhat 
tüsszögés, náthajellegű orr-
folyás, enyhe fejfájás, köny-
nyező szemek, torokviszke-
tés, torokköszörülés, a szem 
fáradékonysága és általános 
fáradtságérzet is. Hogy mit 
tehetnek az allergiások? A 
tünetek enyhítésén segíthet 
a lefekvés előtti hajmosás, 
a gyakori, nedves ronggyal 
történő portörlés, illetve, ha 
az ágyneműt, különösen 
a párnahuzatot gyakrab-
ban cseréljük. Hogy med-
dig tart mindez, az nyomon 
követhető a polleninfó napi 
előrejelzéseiben.

Kugyelka-Zámbori Eszter
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SZOLGÁLTATÁS
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. 
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 
6 éves kortól. Bencsik Éva, 30/506-4202.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta, reluxa 
szerelése, javítása, kulcsmásolás: Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.
Síremléktisztítás környezetbarát módon! 

www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.
Matematika, fizika, kémia magánórák. Tel.: 20/ 563-3964.

Pedikűrt, manikűrt, talpmasszírozást vállalok. Szükség szerint 
házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

OKTATÁS 
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok. 

Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 70/392-0459.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Akkreditált munkahelyre keresünk megváltozott munkaképességű 

személyügyi, munkaügyi végzettséggel rendelkező rehab mentor, 
rehab tanácsadó munkatársat szeptember 1-jei kezdéssel. 

Érdeklődni: 30/852-3493.

INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott építési telek 

árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefonvezeték az utcában, gázcsonktelepítés 2019. szeptemberben. 

Tel.: 30/574-0913, délután. 
 

Békéscsaba elit negyedében lakóház kiadó, eladó.  
Érd.: 70/514-8430.

EGYÉB
Eladók: új háttámlás heverő, Nissan Sunny személyautó 1.4-es motorral, 

érvényes műszakival. Tel.: 30/684-5745. 
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy méretű majomfa 

(crassula ovata), Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró 
stílusú, nem használt diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

S Z É P K O R Ú A K

9090 9090 90

Főtéri Nyár – színt vitt a nyári estékbe a Csabagyöngye 
programsorozata

Közel negyven program 
két helyszínen: idén is vál-
tozatos programokat kínált 
a csabaiaknak és az ide-
érkezőknek július 18-a és 
augusztus 30-a között a Fő-
téri Nyár a Szent István té-
ren, illetve a Csabagyöngye 
melletti stégszínpadon. 

A másfél hónapos prog-
ramsorozat célja az volt, 
hogy kulturális lehetősége-
ket biztosítson a helyi lako-
sok és a turisták számára. 
A Csabagyöngye Kulturális 
Központ úgy állította ösz-
sze a koncertek tematikáját, 

hogy az lehetőleg minden 
igényt kielégítsen, stílusá-
ban a lehető legszínesebb 
legyen. A kínálatban volt 
könnyű- és komolyzene, 
rock’n’roll, blues, de ját-
szóház, valamint nyugdí-
jas-néptánc és ének is. 
Jellemzően hétvégére tet-
ték azokat a koncerteket, 
amelyek a fiatalok számára  
vonzóbbak lehettek. 

A küldetés sikerült, sokan 
voltak kíváncsiak a prog-
ramokra, amelyek pezs-
gést, színt vittek idén is a  
nyári estékbe. 

Lipták JánosnéSluch Mihály

A Csabagyöngye melletti stégszínpad a fellépőknek is különleges élményt adott Csemer Boglárka „Boggie” énekes, dalszerző évek óta a hazai zenei élet szereplője

Az Arany János művelődési ház játszóházaA Bohemian Betyars speed-folk-freak-punkos estje

Drienyovszki PálnéResetár András Balogh Gáborné

Hirdessen nálunk!

Csabai Mérleg

www.behir.hu

7. Tv

66/740-700

info@bmc.media.
hu
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A   A N N O
Évadnyitó a közönséggel, kedvezmény a bérletvásárlóknak Példa nélküli emberbaráti adomány 

Nem mindennapi történet 
egy község életében, hogy 
jótékony, emberbaráti célú, 
nagy értékű adomány birto-
kosa lesz. Ez pedig megtör-
tént több mint száz éve.

Urszinyi Dezsőné született Mol-
nár Julianna 1905-ben elhunyt 
férje halála után, elhagyva a 
csabai „körösparti” nagy házát, 
Gerendás pusztai, 300 holdas 
birtokukra vonult el házveze-
tőnőjével. Egyedül maradva 
elkezdte megfogalmazni vég-
rendeletét, szerette volna, hogy 
vagyona jótékony és emberba-
ráti célt szolgáljon – másrészt 
hogy férje és a maga emlékét is 
örök időkre fenntartsa. 

Molnár Julianna életének 65. 
évében, 1914. augusztus 17-én 
hunyt el. Nagy részvéttel he-
lyezték el koporsóját az evan-
gélikus felsővégi temetőben 
lévő családi kriptába. Végren-
deletéről 1916. január 20-án a 
Békés című lap adott hírt. Mol-
nár Julianna házvezetőjének, 
Penyaska Teréznek az ápolá-
sért 10 ezer koronát hagyott, és 
elrendelte, hogy a házban lak-
hat élete végéig. Testvéreinek: 
Penyaska Pálnak és Máriának 
személyenként 2500 koronát 
adományozott. Összes ingó 
és ingatlan vagyonát viszont a 
házában létesítendő községi 
árvaház céljaira hagyta. Kiköté-

se az volt, hogy a ház homlok-
zatán ez szerepeljen „Urszinyi 
Dezső és neje Molnár Júlia 
(községi vagy városi) árvaház”. 
A vagyon leltári értéke, a terhek 
levonása után 114 247 koro-
nát tett ki. Az árvaházi vagyon 
kezelése Békéscsabát illette. 
A végrendeleti alapszabályt a 
képviselő-testület elfogadta, az 
ingatlanokat a község nevére 
írták át 1915-ben.

Aztán mégis hadikölcsön-
jegyzés lett az Urszinyi-föld el-
adásának árából. Jött a várossá 
alakulás időszaka, az új polgár-
mester, Berthóty István pedig 
beköltözött az üres Urszinyi- 
házba. Bejöttek a románok, bő-
vült a városháza, de az árvaház 
ügye szóba sem került. 1929-
ben vetette fel a Békésmegyei 
Közlöny: „Egy évtizede vége a 
háborúnak, a háborús árvák is 
felnőttek már, az árvaház nem 
épült fel. A föld ára elveszett a 

hadikölcsönnel. A ház üresen 
áll, várja az új polgármestert”.

Ez évben volt egy közgyűlési 
határozat arról, hogy az árva-
házat a régi vásártéren fogja a 
város felépíteni. 1935-ben pe-
dig az a döntés született, hogy 
a város a birtokában lévő 85 
ezer pengőt ingatlanba fekte-
ti, de az árvaháznak egy éven 
belül meg kell nyílnia. 1939-ben 
az a hír röppent fel, hogy a Do-
bozi út mellett, 120 ezer pengő 
költséggel épül fel az Urszinyi 
árvaház. Ez volt az utolsó ilyen 
hír. A szép épület a homlokzatát 
megőrizve, 1949-től könyvtár-
ként szolgál. 

Molnár Júlia nyugodt lélekkel 
távozott a földi világból, elren-
delte javai sorsát. Nevük sosem 
került a házak homlokzatára, 
de az utókor, ha századnyi idő 
múltával is, megörökítheti nevü-
ket az épület falán.

Gécs Béla

A közönséggel együtt tartja 
nyilvános évadnyitó társulati 
ülését a Békéscsabai Jókai 
Színház szeptember 4-én 
17 órakor a teátrum előtti 
téren. Ebből az alkalomból, 
csak ezen a napon 15 órától 
19 óráig 20 százalék kedvez-
ménnyel lehet bérletet válta-
ni a 2019 – '20-as évad bemu-
tatóira. 

Az évadnyitón zenés-táncos íze-
lítő várja a közönséget, részletek 
lesznek az új bemutatókból, a 
darabokról, a szerepekről a szí-
nészek, a rendezők nyilatkoz-
nak. Szeptember 5-én és 6-án 
20 órától az előző évadban nagy 
sikerrel bemutatott darabot, Da-
vid Ives Vénusz nercben című 
színművét láthatja a közönség 
az Intimtérben. Földesi Ágnes 
Villő és Czitor Attila szeptem-
ber 7-én a Thália Színházban, 
a Vidéki Színházak Fesztiválján 
vendégszerepel a Tege Antal 
rendezte produkcióval. 

Az új évad szeptember 19-
én kezdődik, az első premier 
Heltai Jenő: A tündérlaki lá-
nyok című színjátéka lesz a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban. 
Másnap mesedarabra, Kerstin 
Slawek – Dorotty Szalma – Gu-
lyás Levente: Sárkány a szek-
rényben című zenés előadásá-
ra várják a gyerekeket.  

A tapasztalatok szerint nyár 
vége felé már közel 12 000 fö-
lött jár az eladott bérletek szá-
ma, folyamatosan telnek meg 
a különböző bérletházak, de 
októberig még minden típusú 
bérletből lehet vásárolni. 

A felnőttbérlet négy színjáté-
kot és két zenés darabot kínál 
a közönségnek. Heltai Jenő: A 
tündérlaki lányok, Molnár Fe-
renc: Liliom, Wass Albert: Ti-
zenhárom almafa, Gyárfás Mik-
lós: Tanulmány a nőkről, Krúdy 
Gyula: A vörös postakocsi című 
műve, valamint A Megfeszített 
című rockopera kerül színre. Az 
ifjúsági bérletben a Liliom, A vö-

rös postakocsi, A Megfeszített 
és az Egri csillagok szerepel. 
A kis- és nagydiákok is az Egri 
csillagokat, a Holló Jankót és 
a Rigócsőr királyfit láthatják az  
új évadban. A mesebérlet a 
Holló Jankón és a Rigócsőr ki-
rályfin kívül a Sárkány a szek-
rényben című történetet kínálja. 
Díszbemutatót a színház négy 
darabból tart (Liliom, Tanul-
mány a nőkről, A vörös posta-
kocsi, A Megfeszített). 

Szabadbérlet folyamatosan 
váltható négy, illetve hat reper-
toáron szereplő darabra, az 
előadást és a napot a vásárló 
határozza meg. A bérletvá-
sárlás online is lehetséges. A 
színházvezetés a közönség-
nek azzal is kedvébe szeret-
ne járni, hogy az évadnyitó 
napján, szeptember 4-én 15 
és 19 óra között 20 százalék 
kedvezménnyel vásárolható 
bérlet az ősszel kezdődő évad 
bemutatóira.

Niedzielsky Katalin


