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Békéscsaba önkormányzatá-
nak 2016. évi költségvetése 
nagyon sok kötelezô és nö-
vekvô nagyságrendû önként 
vállalt feladatra tartalmaz 
költségvetési elôirányzatot. 
A fejlesztések jelentôs része 
továbbra is pályázati (elsôsor-
ban uniós), illetve kormányza-
ti forrásokból történik. A város 
további fejlôdése, a lakossá-
gi, különösen a kommunális 

területen jelentkezô igények, 
kérések kielégítése érdeké-
ben az önkormányzat 450 mil-
liós nagyságrendû, kizárólag 
fejlesztésekre felhasználható 
hitel felvételét is tervezi. 

Múlt évben a cégek, vál-
lalkozások megerôsödésé-
nek köszönhetôen a helyi 
adóbevételek 350 millió fo-
rinttal haladták meg az elô-
irányzottat, ezért 2016-ban 

a tervezett helyi adóbevétel 
már 3,8 milliárd forint. Bár a 
törvény erre lehetôséget ad, 
a terheket nem növeli az ön-
kormányzat: nem vetnek ki új 
adónemeket és nem emelik 
a helyi adók mértékét sem. 
A város adóerô-képességé-
nek növekedésével bizonyos 
központi támogatások csök-
kennek, ez körülbelül 200 mil-
lió forintos kiesést jelent, amit 
kompenzál a helyben képzô-
dô magasabb bevétel. 

Számos módosító javaslat 
született a büdzséhez, azok 
egyenkénti megszavazása 
után végül 12 igen szavazat, 
és 4 tartózkodás mellett fo-
gadta el a képviselô-testület 
Békéscsaba 2016. évi költ-
ségvetését.

Mikóczy Erika

P+R a jelképe az új Békés 
Megyei Központi Kórháznak, 
amely április elsején jön létre 
a gyulai és a békéscsabai kór-
ház egyesülésével. A betegek 
a névváltoztatáson kívül elein-
te semmit nem érzékelnek az 
összeolvadásból. Az össze-
vont intézmény fôigazgatója, 
dr. Becsei László szerint a két 
intézmény ugyanazokon a 
szakrendeléseken ugyanaz-
zal a rendelési idôvel fogadja 
a pácienseket, mint eddig. 
Mészáros János egészség-

ügyi ellátásért felelôs helyet-
tes államtitkár nem titkolta, 
hogy a közös munka és gon-
dolkozás jóval régebben in-
dult. A funkcionális integráció 
egy uniós pályázat révén már 
2013-ban elkezdôdött. A kór-
házak az utóbbi idôben közö-
sen fejlesztették a képalkotó 
diagnosztikai rendszerüket 
is. 

– 2010-tôl a Semmelweis 
tervben célként fogalmazó-
dott meg, hogy az egészség-
ügyi intézmények szakmai és 

gazdasági értelemben össze-
fogjanak – mondta Mészáros 
János. Ez egyfelôl a gazdasá-
gos mûködést, másfelôl pe-
dig magasabb szintû szakmai 
munkát tesz lehetôvé.

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta, már most 
mindkét kórház megfelel az 
uniós követelményeknek, az 
integrált kórházban viszont 
további fejlesztés várható, a 
kórház nagysága elônyt je-
lenthet a fejlesztési forráso-
kért folytatott lobbiban. A Bé-
kés Megyei Központi Kórház 
minden dolgozót átvesz és 
a fizetések sem változnak. A 
vezetôk azt remélik, hogy így 
mérsékelhetô lesz az egész-
ségügyi dolgozók hiánya is. 

Fekete Kata

Békés Megyei Központi Kórház néven egyesül a gyulai 
Pándy Kálmán és a békéscsabai Réthy Pál Kórház április 
1-jével. Az új, kétezer ágyas, 300 ezer ember ellátásáért 
felelôs kórház Magyarország negyedik legnagyobb egész-
ségügyi intézménye lesz. Fôigazgatónak a békéscsabai 
intézmény vezetôjét, dr. Becsei Lászlót nevezték ki.

A Békés Megyei Központi Kórház 300 ezer ember ellátásáért felel

A költségvetés forrást biztosít a mûködésre, a fejlesztésekre, de a programokra is

közel tizenhétmilliárdos Békéscsaba idei költségvetése
Jut forrás a fejlesztésekre, az önként vállalt feladatokra és a megkezdett programokra is

Legutóbbi ülésén 16,9 milliárdos fôösszeggel fogadta el a 
város idei költségvetését Békéscsaba képviselô-testülete. 
A közgyûlésen elhangzott, hogy a költségvetés forrást biz-
tosít a város és intézményei mûködésére, a fejlesztésekre, 
a közmûvelôdés, a sport, a tömegközlekedés és a nagyobb 
rendezvények támogatására, és egyebek mellett olyan prog-
ramokra, mint a vállalkozók segítése, a Csaba kártya program, 
a Csaba Baba, valamint a Békéscsaba Hazavár! támogatás. A 
város segíti a békéscsabai sportolók olimpiai felkészülését 
és támogatja az önkormányzat tavaly alapított cégeit is. 

összeolvad a két kórház
A békéscsabai és a gyulai intézmény együtt folytatja
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Február 25-én tartotta soron következô ülését Békéscsaba 
képviselô-testülete. A közgyûlés után Szarvas Péter pol-
gármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP és a DK 
képviselôi értékelték a döntéseket. Szabóné Kocziha Tün-
de (Jobbik) a közgyûlésen betegség miatt nem tudott részt 
venni, ô levélben küldte el véleményét a költségvetésrôl.

Szarvas Péter: 2 milliárddal több a közfeladatokra

Stabil és kiegyensúlyozott Békés-
csaba költségvetése – fogalmazott 
Szarvas Péter a közgyûlés utáni 
tájékoztatóján. A polgármester be-
szélt a Csaba kártya sikerérôl és 
arról is, hogy melyik Szent István-
szobrot avatják fel majd 2018-ban 
Békéscsabán.

– Több módosítással, hosz-
szas, színes vita után fogadta el a 
közgyûlés többsége a 2016-os költ-
ségvetést – mondta Szarvas Péter a 
közgyûlés után. Véleménye szerint 
azok, akik megszavazták a büdzsét, jó döntést hoztak, hiszen 
a közel 17 milliárd forintos költségvetés számos önkormányzati 
feladatra biztosít forrást. – A tavalyi évhez képest több mint 2 
milliárd forinttal többet fog költeni a város közfeladatokra – kö-
zölte a polgármester.

A polgármester beszélt arról, hogy több jut sporttámoga-
tásra, ugyanakkor bôvül a szociális támogatások kerete is. A 
Molnár-ház 8 millió forintból újul meg, de nagy gondot fordít a 
város idén útfejlesztésre, a földes utcák burkolására is. Szarvas 
Péter hozzáfûzte: a pénzügyi helyzet stabilitása mellett fontos 
szempont volt a békéscsabaiak érdekeinek, igényeinek szem 
elôtt tartása.

Említést tett arról, hogy elindul a Békéscsaba biztonságáért 
program, ennek segítségével fejleszti majd a város a köztéri 
kamerarendszert. Ugyanakkor a már meglévô programokra is 
különítettek el keretet, így a Csaba kártyára, mellyel kapcsolat-
ban elhangzott, hogy azt a közgyûlés idôpontjáig 5300 csabai 
igényelte és kapta meg. 

Szarvas Péter azt is kiemelte: Máté István szobortervét tá-
mogatta a közgyûlés a Szent István-szobor-pályázatra beérke-
zett 27 alkotás közül, így a kétalakos alkotást avatják fel majd 
2018. augusztus 20-án. 

A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. törzsház szintû üzleti ter-
vével kapcsolatban Szarvas Péter megjegyezte: azért tartózko-
dott a napirendi pontnál, mert hiányolta például az üzleti célú 
ingatlanok bérbeadásának fokozását, de azt is nehezményez-
te, hogy a piaci területbôl származó bevétel nem elég magas. 

Fidesz: Nagy lehetôségek elôtt Békéscsaba

A 2016. évi költségvetéssel Békéscsaba fordulóponthoz ért, a 
következô idôszakban nagy lehetôségek nyílnak meg a város 
elôtt – hangzott el a békéscsabai Fidesz-frakció tájékoztatóján, 
ahol a fô téma a 2016-os költségvetés elfogadása volt.

A frakció építô javaslatai domináltak a 2016-os költségvetés 
elkészítésekor – jegyezték meg a fideszes önkormányzati kép-
viselôk. Mint mondták, a kötelezô feladatokra szánt kereten túl 
jelentôs összegeket sikerült elkülöníteni a sportra, kultúrára, a 
nem kötelezô feladatok ellátására. 

– Úgy tûnik, a bevételi források elegendôek lesznek arra, 
hogy ne csak a kötelezô feladatokat lássuk el, hanem olyan 
további pluszszolgáltatásokat is nyújtsunk a város lakosságá-
nak, ami alapján az itt élôk több területen is érezhetik, hogy 
fejlôdô város Békéscsaba – fogalmazott Herczeg Tamás. A 
tanácsnok hozzátette, hogy a költségvetés kellô figyelmet 
fordít a szociális szférára, a tavalyi tényadatokhoz képest itt 
is növekmény van.

Hanó Miklós örömmel nyugtázta, hogy a vállalkozások meg-
erôsödésének köszönhetôen múlt évben erôteljesen nôttek a 
helyi adóbevételek, idén a tavalyi tényadatak ismeretében 3,8 
milliárdos helyi adóval számol a város. Hozzátette, hogy 450 
millió forint hitelt is beállítottak a költségvetésbe, amely kizáró-
lag fejlesztésekre használható fel. Hanó Miklós kiemelte: jelentôs 
összegeket szán az önkormányzat útfejlesztésre, a földes utcák 
leburkolására, a járdaprogramra, de a kommunális célok megva-
lósítására és az önkormányzati cégek támogatására is jut pénz.

– Szinte nincs olyan pontja a városnak, amit ne fejlesztett 
volna az önkormányzat az elmúlt években – fogalmazott Opa-

uszki Zoltán. A fejlesztési 
tanácsadó hozzátette: 
újabb lendületet hozhat-
nak a Terület és Telepü-
lésfejlesztési Operatív 
Program pályázatai, a 
Modern Városok Program 
kerete és az a mintegy 
748 millió forint, amit a vá-
ros felújításokra szán.

MSZP: Kiemelten fontos a gazdaság és az infrastruktúra 

A közgyûlés több mint 
10 órán át tartott, annak 
ellenére, hogy érdemi vál-
toztatások az elôterjesz-
tésekben nem igazán vol-
tak – kezdte Miklós Attila 
az MSZP tájékoztatóját.

Miklós Attila az okta-
tási kerekasztal kapcsán 
elmondta, hogy az nem teljes, hisz a tanulók, a szülôk és az 
intézményekben dolgozók sem ülnek ott ezeken a megbeszé-
léseken.  

– A KLIK beszámolójából nem derült ki, hogy milyen felté-
telekkel, milyen eszközökkel és anyagi kondíciókkal látják el 
feladataikat a csabai tankerületben. A KLIK vagy a szakképzési 
centrumok helyett a város sokkal jobb gazdája lehetne az in-
tézményeknek – jelentette ki a képviselô.

Fülöp Csaba beszélt arról, hogy konszenzusos költségvetés 
született, amelyben benne vannak olyan, az MSZP által fontos-
nak tartott területek, mint az infrastruktúra, valamint a vállalko-
zói, gazdasági környezet fejlesztése.

Megjegyezte, hogy az infrastruktúra terén nagy elôrelépést 
hozhat a 2 milliárdos útfejlesztés. Emellett van a költségvetés-
ben egy 100 millió forintos forrás, amit a választókerületek kö-
zött osztanak fel, pályázni is lehet, és a TOP-keret egy része 
szintén az infrastruktúra fejlesztését segítheti.

– Kiemelten fontosnak tartjuk a gazdasági vállalkozói kör-
nyezet fejlesztését, a helyi vállalkozások erôsítését. Örömmel 
látjuk, hogy a korábbi kezdeményezéseink – befektetôi kézi-
könyv, a vállalkozói kerekasztal, a vállalkozói információs rend-
szer – most is teret kaptak. Új javaslattal is éltünk: hogy jöjjön 
létre egy online, önkéntes alapon mûködô karrierkövetési rend-
szer, amelynek az a célja, hogy a helyi munkaerô-kereslet és 
-kínálat egymásra találjon – fogalmazott Fülöp Csaba.

A képviselô beszélt arról is, hogy 852 millió forintot kíván köl-
teni idén a város az önként vállalt feladatokra a közmûvelôdés, 
az ifjúság és a sport terén, ez 130 millió forinttal több a tavalyinál. 
Szintén az MSZP szívügye a sportinfrastruktúra fejlesztése, java-
solták, hogy a város 13 milliós forrást biztosítson ehhez önerô-
ként, a közgyûlés pedig ezt még 5 millió forinttal meg is növelte.

 LMP: A kórházösszevonásról nem kérték ki 
a testület véleményét

A békéscsabai Réthy Pál és a gyu-
lai Pándy Kálmán kórház Békés 
Megyei Központi Kórház néven 
egyesül április 1-jével. A kórhá-
zak összevonását Vantara Gyula 
országgyûlési képviselô jelentette 
be a közgyûlésen. Furcsának tar-
tom, hogy elôzetesen nem kérték 
ki a képviselô-testület véleményét, 
hiszen a békéscsabaiak egész-
ségügyi ellátásáról és a város leg-
nagyobb foglalkoztatójáról van 
szó – kezdte Takács Péter az LMP 
közgyûlés utáni tájékoztatóját.

A képviselô a közgyûlés legfontosabb pontjának a költségve-
tés elfogadását nevezte. Négy módosító javaslatot fogalmazott 
meg ehhez: a karitatív szervezetek támogatásának emelésével, 
a nemzetiségi bizottság támogatási keretének emelésével, a 
külterületi dûlôk menti fasorok telepítésével kapcsolatban, illet-
ve javasolta, hozzon létre olyan pályázati keretet a város, amely 
az ’56-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évforduló-
jának méltó megünneplésére nyújt keretet a pályázóknak. 

– A civil szervezetek támogatására irányuló felvetéseim nem 
kaptak többséget, de reménykedem benne, hogy az áprilisi 
testületi ülésen, amikor a zárszámadást tárgyaljuk, legalább az 
egyik elemben sikerül elôrelépést tennünk – emelte ki a képvi-
selô. 

Takács Péter szerint jó jel, hogy infrastruktúrafejlesztés-
re rendkívül nagy összegeket fordít a város ebben az évben. 
Hozzátette, fontos, hogy az útfejlesztéseket olyan, eddig hát-
rányos helyzetû településrészeken valósítja meg a város, ahol 

erre a legnagyobb szükség van. A TOP-fejlesztések közül 
messzemenôen támogatandónak nevezte az Erzsébethelyi 
Egészségügyi, Szociális Szolgáltató Központ megvalósítását, 
bízik abban, hogy idén vagy a jövô év elején végre ez is megva-
lósulhat. Problémásnak érzi viszont, hogy a jelenlegi költség-
vetés a lakáshelyzeten nem javít. Úgy vélte, az elôterjesztésben 
szereplô összegek a jelenleginél jobban szolgálhatták volna a 
munkahelyteremtést, a gazdaságélénkítést is.

Takács Péter végül hozzátette: örül annak, hogy a mikrovál-
lalkozások támogatása 50-rôl 70 millió forintra emelkedett, de 
szerinte több ilyen gazdaságélénkítô elemet kellett volna be-
építeni az idei költségvetésbe. 

Kaposi László: Kevés pénzbôl nem lehet csodát tenni

Kaposi László, a Demokratikus 
Koalíció önkormányzati képvise-
lôje a most meghozott döntések 
közül a város idei költségvetését 
emelte ki, de beszélt a közoktatá-
si kerekasztalról és a betelepítési 
kvóta kérdéseirôl is. 

– Elôfordulhat, ami ellenzéki kép-
viselôk esetében nem megszokott, 
hogy lesz olyan költségvetés, amit 
elfogadok, de ez még nem az. A 
független polgármester és a pol-
gármesteri hivatal szakemberei jó 
munkát végeztek, a rendelkezésre álló keretet igyekeztek úgy 
elosztani, ahogy az a legjobb. A törekvések jók, persze sok-
kal több forrás kellene, de el kell fogadnunk azt is, hogy ke-
vés pénzbôl nem lehet csodát tenni. A mûködésre, a szociális 
ellátórendszerre vagy éppen a sportra szánt összegek rend-
ben vannak, de vannak területek, amelyek nem világosak szá-
momra – fogalmazott Kaposi László. Hozzátette, nem igazán 
látja át, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. irányításával 
mûködô törzsházkonszernhez tartozó CsabaPark, Békéscsa-
ba Médiacentrum Kft. és a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. 
a nekik juttatott támogatásokat mire használják fel, egyebek 
mellett ezért nem fogadta el a költségvetést.

Az oktatási kerekasztalt illetôen a képviselô abban látja a 
problémát, hogy csak a „Fidesz által életre hívott szervezetek 
képviselôi” foglalnak helyet az asztalnál és hiányoznak a helyi 
oktatási intézmények vezetôi, illetve a szakszervezetek. 

Kaposi László beszélt a kötelezô betelepítési kvóta kérdé-
sérôl is. Mint mondta, azoknak a menedékkérôknek, akiket 
elôzetesen átvilágítottak, regisztráltak, átmeneti elhelye-
zést, emberhez méltó szállást kell biztosítani, amíg az ügyeik 
intézôdnek. A képviselô szerint ez ellen egyáltalán nem érde-
mes népszavazást kiírni. 

A Jobbik a költségvetésrôl

A költségvetés egyensú-
lyának megteremtéséhez 
450 millió forint fejlesz-
tési hitel tervezésére van 
szükség, emellett, szintén 
fejlesztési célra, a koráb-
ban felvett 350 millió fo-
rint hitel is felhasználásra 
kerül. Ez azt jelenti, hogy 
a kormány által sokat di-
csért feladatfinanszírozási rendszer nem mûködik, hiszen köz-
ponti támogatást csak a kötelezô feladatokra ad az állam, a 
fejlesztéseket magunknak kell kigazdálkodni, de ez hitel nélkül 
lehetetlen – fogalmazott Szabóné Kocziha Tünde.

A képviselô jelezte, hogy a kormány 2 milliárdos támogatást 
ad 2016-ban utak és járdák építésére és felújítására, ami szin-
tén azt bizonyítja, hogy kormányzati segítség nélkül a késôb-
biekben sem tudunk megfelelô mértékben fejlôdni. A Jobbik 
nem támogatja a hitelfelvételt, helyette a központi támogatás 
növelését tartja helyesnek. Mivel az elmúlt évben nôtt a város 
adóbevétele, ezért a pénzbeli szociális kiadásokat az állam 
nem finanszírozza, azt a saját bevételekbôl kell biztosítani. En-
nek ellenére új adók bevezetésére 2016-ban nem kerül sor. 

– A költségvetés legnagyobb pozitívuma, hogy a legtöbb te-
rületen a korábbiakhoz képest több forrást igyekszik biztosítani. 
Beruházási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra 5,3 milliárd fo-
rint szerepel a rendeletben, amely a teljes költségvetés közel egy-
harmada, felújításra 748,6 millió, vállalkozásfejlesztésre és sporttá-
mogatásra is a tavalyinál jóval nagyobb összeg jut. Új fejlesztési 
feladatként a közbiztonság fejlesztését érdemes kiemelni, amely 
20 millió forintos támogatást jelent térfigyelô kamerarendszer 
bôvítésére. A CsabaPark mûködési támogatása is a duplájára 
emelkedett, amely viszont jelentôs kiadási terhet jelent a város-
nak a következô évekre is – írta Szabóné Kocziha Tünde.

Mikóczy Erika, Varga Diána, Horváth Szabolcs

Szarvas Péter

Opauszki Zoltán, Hanó Miklós 
és Herczeg Tamás

Takács Péter

Kaposi László

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elõ ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 



Szarvas Péter polgármester 
a közgyûlésen számolt be 
az eddigi tapasztalatokról. A 
közgyûlés napjáig 5300 (azóta 
több mint 5500) csabai igé-
nyelt és kapott Csaba kártyát, 

amellyel tulajdonosaik már 
több mint száz szolgáltatónál 
vehetnek igénybe különbözô 
mértékû kedvezményeket. A 
programban vendéglátóhe-
lyek, szépségszalonok, bu-

tikok és más üzletek mellett 
hotel, múzeum és könyvtár 
is részt vesz, így a szolgálta-
tások széles skálája igénybe 
vehetô az ingyenesen kivált-
ható kártya segítségével.

Fülöp Csaba a közgyûlé- 
sen megjegyezte: érdemes 
lenne fizetési funkcióval is el-
látni a kártyát.

A képviselô-testület meg-
tárgyalta a Békéscsaba va-
gyonkezelô Zrt. 2016. évi, 
törzsház szintû üzleti tervét. 
2016-ban a törzsház tevé-
kenysége tovább szélese-
dik a CsabaPark kibôvült 
tevékenységével, a Békés-
csabai Médiacentrum Kft. 
munkájával, a Békéscsabai 
városfejlesztési Kft., a Bé-
késcsabai Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. tevé-
kenységével.

Ez az elsô év, amikor a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. terv 
szinten átlépi az egymilliárdos 
nettó árbevételt. Dr. Ferenczi 
Attila a közgyûlésen jelezte, 
hogy a vagyonkezelônek sok 
olyan tevékenységet kell ellát-
nia, amely veszteséges, de a 

testület döntése alapján a cég 
feladatkörébe tartozik. Az 
egyik cég veszteségét egyen-
líti ki a másik cég nyeresége.

Herczeg Tamás említést 
tett arról, hogy a törzsház-
hoz tartozó Árpád fürdôben 
olyan gyermekmedence ki-

alakítását tervezik, amit télen 
is igénybe vehetnének a kis-
gyermekesek. Kozma János 
vezérigazgató hozzátette: 
elkészült a költségvetés, sze-
retnék, ha a gyermekmeden-
cét még idén birtokba vehet-
nék a családok.

3Csabai Mérleg Közélet

A testület múlt ôsszel döntött 
arról, hogy a város megvá-
sárolja a Molnár-házat ma-
gában foglaló épületrészt. 
Szarvas Péter polgármester a 
közgyûlésen számolt be arról, 
hogy az azóta eltelt idôszak-
ban mi történt. Felújították a 
tetôszerkezetet, kicserélték a 
nádtetôt, elkészült az új be-
járó. A tervek szerint tovább 
folytatódik majd az épület 
felújítása, több szakaszon a 
vályogfalakat is kicserélik. 

Megtörténtek az ingatlan 
hasznosítására vonatkozó 
szakmai egyeztetések a Mun-
kácsy Mihály Múzeum, a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont és a Békéscsabai Hagyo-
mányôrzô Kulturális Kör veze-
tôinek részvételével, a hivatal 
illetékes osztályainak bevoná-
sával. Eldôlt, hogy az ingatlant 
a Csabagyöngye üzemelteti 
majd, az intézmény ki is dol-
gozta a hasznosításra és fel-
újításra vonatkozó javaslatát. A 
felújítást követôen kiállítóhely-
ként, kézmûves alkotóhely-
ként mûködhet a ház, amely 
bekapcsolódik az értékôrzô 
útvonalba is. Az épület és kör-
nyezetének gondozása a Me-
seház feladata lehet.

A Molnár-ház felújítására 
8 millió forint szerepel az idei 
költségvetésben. 

Kiss Tibor elmondta, hogy Bé-
késcsabán, köznevelési intéz-
mények együttmûködésével, 
önkormányzati koordinációval 
mûködik a közoktatási kerek-
asztal. Az üléseken a képviselt 
intézmények vezetôi folyama-
tosan tájékoztatást adnak az 
aktuális történésekrôl, várható 
változásokról, a napi szintû 

együttmûködés részleteirôl, a 
felmerülô problémákról és azok 
megoldási lehetôségeirôl. 

Dr. Malatyinszki Anita, a 
KLIK tankerületi igazgatója a 
közgyûlésen arról tájékoztatott, 
hogy az intézményfenntartó 
központ átalakítása napiren-
den van, a megyeközpontok 
megerôsítését tervezik. Hoz-

zátette, hogy a KLIK igyekszik 
a feltételeket biztosítani, és az 
intézmények teljes körû szak-
mai önállóságot élveznek.

Krauszné Simon Nóra, a Bé-
késcsabai Pedagógiai Oktatási 
Központ fôosztályvezetôje ar-
ról beszélt, milyen pedagógiai 
szakmai szolgáltatásokat vé-
geznek. A Békéscsabai Szak-
képzési Centrum fôigazgatója, 
Mucsi Balázs pedig arról szá-
molt be, hogy jelenleg 8 tag-
iskolával, 15 telephellyel, közel 
6000 diákkal és 730 dolgozóval 
látják el feladataikat. Hozzátet-
te: Békéscsabán szakemberhi-
ány van, képzéseikkel a helyzet 
javulhat. 

a köznevelés színterei
Tájékoztatókról tárgyalt a közgyûlés

Nagy Ferenc, Hanó Miklós, Szarvas Péter, Kiss Tibor és dr. Bacsa vendel

A cégeknek átadott bérlôkijelölési jog a gazdaság 
élénkítését is szolgálhatja

V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
Feléledhet a Molnár-ház
Nyolcmillió forintból újítják fel

telkek
A családok otthonteremtési 
kedvezményének kibôvíté-
sével megélénkült az érdek-
lôdés az építési telkek iránt. 
Korábban jaminai telkeket 
hirdetett meg az önkormány-
zat, most Gerlán és Fényesen 
jelöltek ki újabb telkeket ér-
tékesítésre. Fényesen kilenc, 
Gerlán öt telket bocsátanak 
majd árverésre.

Csaba Baba  

Új bérlô

Módosította a közgyûlés a 
Csaba Baba életkezdési tá-
mogatásról szóló rendeletet. 
A módosítás lényege, hogy 
a baba születése után nem 
három, hanem hat hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy a 
szülôk igényeljék az újszülött 
gyermekek után járó egyszeri, 
42 500 forintos támogatást.

A város tulajdonában és a 
vagyonkezelô üzemelteté-
sében mûködik az Andrássy 
út 9. szám alatti épületben 
található üzlethelyiség, ahol 
februárig market mûködött. 
Jelentkezett új érdeklôdô az 
üzlethelyiségre, így az vél-
hetôen nem sokáig marad 
üresen.

északi 
ipartelep

Az Altayvitamin Kft. vételi 
ajánlatot nyújtott be az Északi 
Ipartelepen, a Balassa utcá-
ban található 5017 négyzet-
méternyi ingatlanra. A kft. egy 
saját tulajdonú békéscsabai 
telephelyet szeretne kialakí-
tani homoktövis-feldolgozó 
üzem létesítésére, üzemelte-
tésére, ahol munkahelyeket 
kívánnak teremteni. Az üzem 
megnyitását a terület megvá-
sárlását követô 10 hónapon 
belül tervezik. A közgyûlés 
döntött arról, hogy árverés 
útján értékesíti a területet, az 
ingatlan kikiáltási ára közel 
bruttó 16,6 millió forint.

szlovák 
óvoda

Az Országos Szlovák Önkor-
mányzat a szlovák iskola és 
óvoda fenntartója. Az iskola 
épülete a városé, amelyet in-
gyenesen a szlovákok hasz-
nálatába adtak. A közgyûlés 
most hozzájárult, hogy a De-
dinszky Gyula utca 1. szám 
alatti épületben jelenleg meg-
lévô 3 óvodai csoportszobán 
túlmenôen további egy cso-
portszobát és vizesblokkot 
alakítsanak ki. A beruházás 
költségeit az Országos Szlo-
vák Önkormányzat viseli.

C s a B a  k á r t y a 

Békéscsaba legrégebbi épülete már az 1818-ban, a 
megyeszékhelyrôl készült legelsô térképen is szerepelt. A 
Harruckern utcai Molnár-ház eredetileg szárazmalomként 
szolgált. Többen fogtak össze annak érdekében, hogy 
megôrizzék az épületet a jövô generációjának. 

A köznevelési rendszer átalakításával kapcsolatban az el-
múlt idôszakban számos esemény, egyeztetés, fórum zaj-
lott országos és helyi szinten is. A közgyûlés napirendjén 
is több, oktatással kapcsolatos elôterjesztés szerepelt: 
megtárgyalta a testület a közoktatási kerekasztal, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ, a Békéscsabai Pe-
dagógiai Oktatási Központ és a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum tájékoztatóját is.

Bôvül a törzsház tevékenysége
Téli gyermekmedencét is terveznek a fürdôben

Az oldalt írta: Mikóczy Erika

Bérlôkijelölési jog
Önkormányzati lakásokkal 

segít a város

A közgyûlés több mint két év-
vel ezelôtt döntött arról, hogy 
a Békési út 24. szám alatti 
épületben – amely korábban 
közmûvelôdési térként szol-
gált – szociális bérlakásokat 
alakítanak ki. A testület most 
arról határozott, hogy ezekre 
a szociális bérlakásokra  in-
gyenes bérlôkijelölési jogot 
biztosít az önkormányzat a 
Békéscsaba Családsegítô és 
Gyermekjóléti Központnak, a 
felújítás befejezésétôl számí-
tott öt évre.

A képviselôk határoztak 
arról is, hogy a gazdaság-
élénkítés elôsegítésére a Li-
namar Hungary Zrt. részére 
az eddigi négy mellé további 
három, a Csaba Metál részére 
az eddigi kettô mellé további 
egy lakás bérlôkijelölési jogát 
biztosítják. A Linamarnak az 
Irányi utca 4–6. szám alatti 
épület három lakásának, a 
Csaba Metálnak az Erzsébet 
lakópark egyik épületének 
bérlôkijelölési jogát adja át az 
önkormányzat. 

Január közepén találtak gazdára az elsô Csaba kártyák, 
amelyekkel a kedvezményes szolgáltatásokat február 1-jétôl 
vehetik igénybe azok a csabaiak, akik megkapták a kártyát.

A családsegítônek négy, a Linamarnak további három, a 
Csaba Metálnak további egy önkormányzati lakás bér-
lôkijelölési jogát adja át az önkormányzat a legutóbbi 
közgyûlés döntései alapján.



Szarvas Péter hangsúlyozta: 
az önkormányzat fontosnak 
tartotta, hogy egy informatív, 
színes, ötletes kiadványban 
foglalja össze a békéscsabai 
óvodák által kínált szolgáltatá-
sokat. Megtudtuk azt is, hogy 
TOP-keretbôl három óvoda 
épületének korszerûsítését 
tervezik: a Lenkey, a Száz-
szorszép és a Tábor utcai in-
tézményekét, összesen több 

mint háromszázmillió forint-
ból.  

Kiss Tibor alpolgármes-
ter beszélt arról, hogy az 
úszásoktatás, a néptáncos 
és labdajátékos foglalkozá-
sok olyan pluszlehetôségek 
az óvodákban, amelyeket 
az önkormányzat több millió 
forinttal támogat évente. Az 
ovis rendezvények közül az 
Alma-fesztivált, illetve a sport-

napot emelte ki Bíró Csaba. 
A bizottsági elnök arról is 
tájékoztatott, hogy a tavalyi 
pénzmaradványból minden 
óvoda 60 ezer forintot kapott 
eszközfejlesztésre.

Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Médiacentrum ügyve-
zetôje a Mesélô Óvodák nevû 
kezdeményezésrôl beszélt, 
amely új módon ismerteti 
meg a város óvodáit a lakos-
sággal. 

A beiratkozással kapcso-
latban a védônôktôl, az óvo-
dákban, valamint április 11-e 
és 13-a között a Csabagyön-
gye Kölyökszigetén kérhet-
nek információt a szülôk. 

Varga Diána

Békéscsaba Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala érte-
síti az érintett szülôket, hogy a 2016/2017-es nevelési évben az 
óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele a Bé-
késcsaba Megyei Jogú város Önkormányzata fenntartásában 
lévô valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház fenntartásában mûködô óvodába is azonos hely-
színen és idôpontban történik.

A jelentkezés ideje, helye:
2016. április 11., (hétfô) 8.00–18.00 óra,
2016. április 12., (kedd) 8.00–18.00 óra,
2016. április 13., (szerda) 8.00–18.00 óra

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET 
TERME (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezômegyeren és 
Gerlán az óvoda épülete.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez 
legközelebbi körzeti óvoda választása esetén a munkáltatói 
igazolást, sajátos nevelési igényû gyermek jelentkezése ese-
tén az óvoda kijelölésérôl szóló szakértôi véleményt.

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

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsa-
bán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô 
kisgyermek, aki harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig be-
tölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, 
hogy az óvodába járást még a 2016/2017. nevelési év során (2016. 
szeptember 1-tôl 2017. augusztus 31-ig) megkezdhesse. 

Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába 
jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége az adott 
évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô óvodákra 
korlátozódik. 

Akiknek kötelezô az óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szep-
tember 1-jétôl hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdô napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon 
gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. elôtt szü-
lettek, és még nem járnak óvodába.

A kötelezô óvodai nevelés fejlesztô nevelésben is teljesíthetô, 
valamint a gyermek hároméves korától annak az évnek az au-
gusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodá-
ba járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti ab-
ban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó 
személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betölté-

séhez elôírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe 
veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt 
követelményeket. 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,  a szülôk 
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követô tizenöt napon beül, azaz legkésôbb 2016. május 25-ig írás-
ban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzôt. Ez a kötelezettség a szülôt akkor is 
terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakö-
telezettségét a jövôben külföldön teljesíti. Ez esetben elôzetesen 
köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzôt.

Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki a szülôi felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellô idôben az óvodába 
nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodá-
sáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés 
pénzbírsággal is büntethetô. 

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának 
életvitelszerûen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô fel-
vételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerûen a körzetében tartóz-
kodik. Az óvodák a számukra elôírt kötelezô felvétel biztosításán 
túl jelentkezô igényeket a szabad férôhelyek függvényében telje-
síthetik. A felvételrôl, valamint az óvodába felvett gyermekek cso-
portba való beosztásáról az óvoda vezetôje dönt és legkésôbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követô huszonegyedik mun-
kanapon értesíti a szülôt.

Ha a jelentkezôk/regisztrálók száma meghaladja a felvehe-
tô gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodavezetô határozatának kézhezvételét követô 15 napon 
belül a szülô, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, 
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzôhöz. 
A jegyzôi határozat kézhezvételét követôen a szülôk a maguk által 
választott idôpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, 
összegyûjtése, a szülôk részletes tájékoztatása történik. 

Az ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE 
nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölt-
hetô a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák 
menüpont). Az elôre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfe-
lelô okmányok ellenôrzése is a jelentkezésre megadott két napon, 
a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az 
egyes óvodákban indítható csoportok számáról. 

Az óvodai jogviszony a felvételrôl való döntési és az esetleges 
jogorvoslati eljárást követôen 2016. május 9–10-én, az adott 
óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül. Egy 
intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti arányta-
lan jelentkezés esetén az érdekelt szülôk bevonásával a választott 
óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés elôtti idôszakban az óvodák kérésre lehetôsé-
get biztosítanak a szülôk és gyermekek számára, hogy megis-

merkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó 
nevelômunkával, az épülettel. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvo-
dái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével 
kijelölhetôk: 

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 
12.), Kertvárosi /2016. szeptember 1-jétôl Békéscsabai Tündér-
kert/Óvoda* (Békéscsaba, Szegfû u. 87–89.), Kölcsey Utcai* és 
Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda 
(Békéscsaba, Pásztor u. 91–93.), Mackó-Kuckó Óvoda* (Békés-
csaba, Orosházi út 56–58.), Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda 
(Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-
lakótelepi* Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi 
és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Általános 
Iskola, Óvoda, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola (Bé-
késcsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszi-
chés fejlôdés zavaraival küzdô gyermekek számára – kijelölhetô.

* szlovák nyelvû nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetôsége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai kör-
zetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô Békéscsaba város 
honlapján, a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/oktatás/
óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerû tartózkodás, mint a kötelezô 
felvétel feltétele megállapításának új jogi eljárásrendjérôl.

Életvitelszerû ottlakásnak minôsül, ha a gyermek a kötelezô 
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthoná-
ul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját 
megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez 
nem teljesül, úgy az óvodavezetô vagy a fenntartó által szerve-
zett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek 
szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként iga-
zolja, hogy a felszólítás kézhezvételétôl számított 15 napon belül 
bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi 
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntar-
tó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a védô-
nôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetô, illetve 
az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az 
életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezé-
sével ellenôrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább há-
rom idôpont közül a gyermek szülôje vagy törvényes képviselôje 
egy alkalommal sem teszi lehetôvé a családlátogatást, úgy vélel-
mezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerûen lakik a kötelezô 
felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai 
felvétel megtagadható.
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A Penza-lakótelepi óvodában tartottak tájékoztatót az önkormányzati óvodákról

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Csaba kártya-kedvezmények!• 
Hétfônként 18.15-tôl társasjátékos esték• 
felnôtteknek a CoolToure Házban (Szent I. tér 10.)
Információ: Facebook.com/VÁR-JÁTÉK
Szombatonként felnôtteknek kézmûves-• 
foglalkozások a húsvét jegyében

Andrássy út 3–5. (Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek, 
66/447-716, 70/411-2156

A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA 10% KEDVEZMÉNNYEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

Hétfôtôl szombatig: 7.30–21.00,
vasárnap és ünnepnap: 8.00–13.00 óráig.

Telefon: 06-66/441-043 • Békéscsaba, Szent István tér 6.
Aktuális akcióink: WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU

Várják a kicsiket az óvodák
Nyolc városi intézmény, tizennyolc telephely

Nyolc önkormányzati fenntartású intézmény 18 telephe-
lyén összesen 1623 gyerek jár jelenleg óvodába. Szep-
tembertôl több mint 300 új gyermek belépésére számí-
tanak a szakemberek – hangzott el a Penza lakótelepi 
óvodában tartott tájékoztatón. Az információgyûjtést se-
gíti az a kiadvány, amelyet nemrég az önkormányzat állí-
tott össze, OvI-vár címmel.

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet. 
Technikák: pasztell, aqua-
rell, olaj, ceruza, szén papír-
ra, vászonra, farostlemezre. 
A képek elkészítésének ára: 
megegyezés szerint.

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.
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Tavaly megépült a híd, év vé-
gén a kétszer kétsávos gép-
jármûforgalom is megindult 
az Orosházi úti felüljárón. A 
Békéscsabai Médiacentrum 
a behir.hu oldalon arra kérte 
az olvasókat, hogy a látványos 
építménynek hozzá méltó ne-
vet adjanak. Internetes portá-
lunk három változatot ajánlott 
fel: a Munkácsy, az Erzsébet, 
illetve a Szent László hidat, de 
más nevet is lehet javasolni. 
Az olvasók, illetve internete-
zôk egyebek mellett ajánlot-
ták a Kolbász, a Bartók Béla, 
az Áchim L. András, a Bohn, 
a Viharsarki, a Jamina, illetve 
a Csaba híd nevet. Véleményt 
nyilvánítani már csak pár na-
pig, március 15-éig lehet. 

A Munkácsy múzeum-
nál van egy Munkácsy híd, 

azonban dr. Ferenczi Attila 
tanácsnoktól megtudtuk, ha 
a szavazók nagy többsége 
úgy döntene, hogy inkább az 
Orosházi úti felüljáró kapja a 
Munkácsy nevet, egyeztetné-
nek és vitára bocsátanák a 
kérdést. 

Lukácsi László városi fô-
építész elmondta: több lé-
pésbôl áll, amíg hivatalosan 
megállapítják a földrajzi nevet, 

hisz a létesítmény állami tulaj-
donban van. Éppen ezért, ha 
a városlakók szavaztak és 
megvan a közgyûlési döntés, 
akkor a határozatot felterjesz-
tik az Állami Földrajzi Név 
Bizottságnak és rajtuk múlik, 
elfogadják-e a javaslatot.

Már csak március 15-éig 
lehet szavazni, éljen Ön is a 
lehetôséggel a behir.hu olda-
lon.

Több mint egymilliárd fo-
rintból korszerûsíthetik az 
Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégium, a Békéscsa-
bai Petôfi  Utcai Általános 
Iskola, a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola és az Erzsébethelyi 
Általános Iskola energiafel-
használását. A munka a Te-
rület és Településfejlesztési 
Operatív Programnak kö-
szönhetôen történhet meg.

Várhatóan hamarosan meg-
jelenik a TOP-6.5.1-15 azo-
nosítószámú, Önkormány-
zati épületek energetikai kor-
szerûsítése címû pályázati 
felhívás, amelynek célja a 
felhívásban meghatározott 
önkormányzati intézmények 
hatékonyabb energiagazdál-
kodásának elôsegítése.

Támogatható tevékeny-
ség többek között az önkor-
mányzati tulajdonú épületek 
energiahatékonyság-közpon-
tú fejlesztése külsô határoló 
szerkezeteik korszerûsítése 
által, fosszilis energiahordozó 

alapú hôtermelô berendezé-
sek korszerûsítése, cseréje, 
napkollektorok telepítése és 
hôközlô rendszerre kötése 
a kötelezô tevékenységek 
megvalósításával egyidejûleg 
– mondta el dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. cégvezetôje. Hozzátet-
te: Békéscsaba esetében a 
2016-ban rendelkezésre álló 
keretösszeg több mint egy-
milliárd forint. 

Ebbôl várhatóan négy ön-
kormányzati intézmény ener-
getikai fejlesztése valósulhat 
meg: az Andrássy Gyula Gim-
názium és Kollégiumé 400 
millió forintból, a Békéscsabai 

Petôfi Utcai Általános Iskoláé 
200 millió forintból, a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskoláé 360 millió és az 
Erzsébethelyi Általános Isko-
láé 215 millió forintból. 

Mivel a pályázati felhívás 
még nem jelent meg, jelenleg 
a szakemberek a helyszíni 
felméréseket végzik. A felhí-
vás megjelenését követôen 
történhet meg a döntéshozók 
felé a projekt szakmai tartal-
mára vonatkozó javaslattétel, 
és döntés után kerülhet sor a 
pályázat benyújtására, majd 
a lehetôség szerinti a beruhá-
zások megvalósítására.

Fekete Kata
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egymilliárd forint négy iskolára
Napkollektort és korszerû fûtést terveznek

Pár napig még lehet szavazni
Mi legyen az Orosházi úti híd neve? 

2016. március 14., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum

(életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda
 Nyíregyháza–Békés
18.45 Mesélô óvodák 18/11.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Jótékonysági gála
 Kara Tünde gyógyulásáért
22.45 Híradó
23.05 Aktuális (magazin)
23.25 Kezdôkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 15., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Púder (közéleti magazin)
8.45 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
10.10 Szarvasi híradó
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Jótékonysági gála
 Kara Tünde gyógyulásáért
18.45 Mesélô óvodák 18/12.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum

(életmódmagazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda
 Nyíregyháza–Békés
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Spektrum

(életmódmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. március 16., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Kezdôkör: kézilabda
 Nyíregyháza–Békés
10.10 Szarvasi híradó
10.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.15 Púder (közéleti magazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/13.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifj. magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, negyeddöntô mérkô-
zés

22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 17., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Púder (közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifj. magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Mûvészbejáró (kult. magazin)
9.15 Kezdôkör: röplabdabajnok-

ság, negyeddöntô mérkôzés
11.05 Szarvasi híradó
11.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifj. magazin)
18.10 Spektrum (életmódmag.)
18.45 Mesélô óvodák 18/14.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Energol-dosszié (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. március 18., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
8.10 Spektrum (életmódmagazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
17.40 Generáció (ifj. magazin)
18.10 Kezdôkör (sportmagazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/15.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, negyeddöntô mérkô-
zés

22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Púder (közéleti magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 19., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Spektrum

(életmódmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/11–12.
9.45 Aktuális (magazin)
10.10 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, negyeddöntô
mérkôzés

12.00 Híradó
12.20 Mesélô óvodák 18/13.
12.35 KÉPÚJSÁG
15.00 Aktuális (magazin)
15.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
15.50 Púder (közéleti magazin)
16.20 Aktuális (magazin)
16.35 Halak megmentése

(dok.-film)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda
 Nyíregyháza–Békés
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.30 Szarvasi híradó
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. március 20., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/14–15.
9.35 Spektrum (életmódmagazin)
10.00 Aktuális (magazin)
10.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
10.50 Púder (közéleti magazin)
11.20 KÉPÚJSÁG
15.00 Aktuális (magazin)
15.20 Kezdôkör: kézilabda
 Nyíregyháza–Békés
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, negyeddöntô mérkô-
zés

19.00 Híradó
19.20 Púder (közéleti magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Kikötô (egyházi magazin)
22.50 KÉPÚJSÁG

2016. március 21., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kultur. 

Magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda
 Békés–Füzesabony
18.45 Mesélô óvodák 18/16.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Az élôk háza (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 22., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Púder (közéleti magazin)
8.45 Spektrum (életmódmagazin)
9.15 Mûvészbejáró

(kultur. Magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Ózd
18.45 Mesélô óvodák 18/17.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda
 Békés–Füzesabony
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. március 23., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Kezdôkör: kézilabda
 Békés–Füzesabony
10.10 Szarvasi híradó
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.15 Púder (közéleti magazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/18.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifj. magazin)
21.00 Mit akar ez az ember 

(dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Aktuális (magazin)
23.20 Generáció (ifj. magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

2016. március 24., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Púder (közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifj. magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
9.15 Spektrum (életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése élô-

ben (a közgyûlés befejezésé-
ig)

19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Ikarosz zuhanása

(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. március 25., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
17.45 Generáció (ifj. magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A lovak velünk mardnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. március 26., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/16–17.
9.30 Aktuális (magazin)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda
 Békés–Füzesabony
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Ki népei vagytok

(dok.-film)
22.55 Híradó
23.15 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. március 27., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/18.
9.30 Spektrum (életmódmagazin)
10.00 Kezdôkör: kézilabda
 Békés–Füzesabony
11.30 KÉPÚJSÁG
15.00 Aktuális (magazin)
15.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
15.50 Generáció (ifj. magazin)
16.20 Vakkancs és a titokzatos 

alagút
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Lövéte (dok.-film)
18.00 BRSE TV

(magazin)
18.30 Generáció (ifj. magazin)
19.00 Híradó
19.20 Púder (közéleti magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Egy élet e tánc

(Novák Ferenc)
23.15 Híradó
23.35 Kikötô (egyházi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Rövidesen, március 15-én 
lejár a határidô, de addig 
még Ön is leadhatja szava-
zatát arra, hogy mi legyen 
az Orosházi úti felüljáró, a 
tizenöt vágányon átívelô, 
új híd neve.

Március 15-éig Ön is szavazhat a híd nevére
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k ö l t s é g V e t é s i  r e n D e l e t
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének

7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrôl
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlése az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében biz-
tosított felhatalmazás alapján, a 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a 
következôket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésére (a továbbiakban: 
Közgyûlés), annak szerveire és az ön-
kormányzat által fenntartott költség-
vetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés fôösszege

2. §

(1) A Közgyûlés az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésé-
nek fôösszegét – finanszírozási 
mûveletekkel együtt – 16 900 529 
ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyûlés az önkormányzat 
2016. évi költségvetési kiadása-
inak fôösszegét 16 900 529 ezer 
Ft-ban, bevételeinek fôösszegét 
(finanszírozási bevételek nélkül) 
15 358 164 ezer Ft-ban, kiadás és 
bevétel egyenlegét 1 542 365 ezer 
Ft-ban határozza meg.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. §-ában 
foglaltaknak megfelelôen a hiány 
finanszírozási módjának levezeté-
se az 1. melléklet 3. oldalán kerül 
bemutatásra.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
költségvetésének 2016. évi ösz-
szes bevételét 16 900 529 ezer 
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevé-
teli fôösszeg forrásonkénti részle-
tezését az 1. melléklet tartalmaz-
za.

(3) Az 1/a melléklet bemutatja a Ma-
gyarország 2016. évi központi 
költségvetésérôl szóló 2015. évi C 
törvény (a továbbiakban: Közpon-
ti Költségvetés) szerint az önkor-
mányzat központi alrendszerbôl 
származó forrásainak jogcím sze-
rinti, a költségvetés eredeti elô-
irányzatában tervezett bontását, a 
támogatások nagyságrendjét.

(4) Az 1/b melléklet bemutatja az 
önkormányzat 2016. évi költség-
vetési mérlegét. A mûködési és 
felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerûen, egymástól elkü-
lönítetten, de – a finanszírozási 
mûveleteket is figyelembe véve 
– együttesen egyensúlyban tartal-
mazza, a mûködési és a felhalmo-
zási költségvetés szerinti bontás-
ban.

(5) A költségvetési évet követô három 
év tervezett elôirányzatainak ke-
retszámait az 1/c melléklet szerint 
hagyja jóvá a Közgyûlés.

(6) Az önkormányzatnál, az önkor-
mányzat által fenntartott költ-
ségvetési szerveknél, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatottak létszámát a 
Közgyûlés az 1/d melléklet szerint 
fogadja el.

(7) Az (1) bekezdés szerinti fôösszeg-
bôl a költségvetési szervek – kö-
zöttük a Polgármesteri Hivatal 
–, valamint az önkormányzat 
bevételeit a 2. és 3/a melléklet 
szerinti összegben hagyja jóvá a 
Közgyûlés.

(8) A Közgyûlés a költségvetési szer-
vek irányítószervi támogatását 
5 126 615 ezer Ft-ban állapítja 
meg, a saját hatáskörû bevétel 
1 438 841 ezer Ft a 2. melléklet 
szerint.

(9) A Közgyûlés a 3/a melléklet 
szerint az önkormányzat elôzô 
évi maradvány nélküli bevétele-
it 6 786 390 ezer Ft-ban hagyja 
jóvá.

(10) A Közgyûlés az 1. mellékletben 
szerepeltetett 2015. évi finan-
szírozási bevételek összegét, 
1 542 365 ezer Ft-ot, az 1. mel-
léklet 3. oldalán szereplô leveze-
tés szerint biztosítja mûködési és 
felhalmozási kiadások finanszíro-
zására.

4. Költségvetési kiadások

4. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
költségvetésének 2016. évi ösz-
szes kiadását 16 900 529 ezer Ft-
ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadá-
si fôösszeg kiemelt elôirányzaton-
kénti részletezését az 1. melléklet 
tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti fôösszeg-
bôl a Közgyûlés a költségvetési 
szervek – közöttük a Polgármes-

teri Hivatal –, valamint az önkor-
mányzat kiadásait a 2. és 3. mel-
léklet szerinti összegben hagyja 
jóvá. 

5. Költségvetési szervek kiadásai

5. §

(1) A Közgyûlés a költségvetési 
szervek kiadási fôösszegét – be-
ruházások és felújítások nélkül 
– 6 286 593 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadá-
sok költségvetési szervenkénti – 
közöttük a Polgármesteri Hivatal 
– és kiemelt elôirányzatonkénti 
részletezését a 2. melléklet tartal-
mazza.  

6. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzat 
központi kezelésû feladatainak 
ellátását biztosító kiadási elô-
irányzatok nagyságrendjét – be-
ruházások és felújítások nélkül 
– 3 832 757 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadá-
sok feladatonkénti és kiemelt elô-
irányzatonkénti részletezését a 3. 
melléklet tartalmazza.

7. Beruházási kiadások

7. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzati 
beruházási kiadások fôösszegét 
5 298 626 ezer Ft-ban állapítja 
meg, amelynek részletezését a 4. 
melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek beruhá-
zási kiadásait 243 863 ezer Ft-ban 
hagyja jóvá a Közgyûlés.

(3) A központi kezeléshez kapcsolódó 
beruházási kiadásokra a Közgyûlés 
5000 ezer Ft-ot állapít meg.

8. Felújítási kiadások

8. §

(1) A Közgyûlés az önkormányzati 
felújítási kiadások elôirányzatát 
748 603 ezer Ft-ban állapítja meg 
az 5. melléklet részletezése alap-
ján.

(2) A költségvetési szervek felújítási 
kiadásait a Közgyûlés 35 000 ezer 
Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A központi kezeléshez kapcso-
lódó felújítási kiadások elôirány-
zatát 86 955 ezer Ft-ban állapítja 
meg a Közgyûlés.

9. Kötelezettségek

9. §

(1) A Közgyûlés a 6. melléklet szerint 
állapítja meg a több évre áthúzó-
dó kötelezettségeket évenkénti 
bontásban. A 2016. évben fennál-
ló kötelezettség összegét 289 814 
ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyûlés az év során fennálló 
hitel tôketörlesztésére 5222 ezer 
Ft-ot, kamatfizetési kötelezettsé-
gére 10 583 ezer Ft-ot, a tervezett 
hitel tôketörlesztésére 0 Ft-ot, ka-
matfizetési kötelezettségére 7088 
ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. melléklet 
szerint.

(3) A Közgyûlés az önkormányzat 
kezességvállalásából fennálló 
kötelezettségeit tételesen a 7/a 
mellékletben mutatja be.

(4) Az önkormányzat saját bevételei-
nek, valamint az adósságot kelet-
keztetô ügyleteibôl eredô fizetési 
kötelezettségeinek bemutatását a 
7/b melléklet tartalmazza.

10.  Tartalékok

10.  §

(1)  A Közgyûlés a tartalékok összegét 
249 952 ezer Ft-ban állapítja meg, 
a tartalékok célonkénti részletezé-
sét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyûlés az általános tartalék 
összegét 16 000 ezer Ft-ban, a 
különbözô jogcímeken megha-
tározott céltartalékok összegét 
233 952 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az általános tartalék terhére köte-
lezettségvállalás 2016. június 30-
áig csak nagyon indokolt esetben 
történhet.

11. Hitelek

11. §

(1) A tárgyévi költségvetés végrehaj-
tása során a folyamatos fizetôké-
pesség biztosítása céljából – az 
önkormányzat által megkötött 
hatályos bankszámlaszerzôdés 
rendelkezései alapján – a pénz-
ügyi szükségletekhez igazodva, 
év közben legfeljebb 700 000 ezer 
Ft éven belüli folyószámlahitel ve-
hetô igénybe.

(2) A folyószámlahitel visszafizetésére 
a vállalt kötelezettség teljesítése-
ként az önkormányzat a szükséges 
mértékben a hitelt nyújtó bankra 
engedményezi az általános és 
ágazati állami támogatásait, a helyi 
adó és az önkormányzatot megille-
tô gépjármûadó bevételeit.

(3) A Közgyûlés a 2016. évi fejlesztési 
célok megvalósítására 450 000 
ezer Ft új hitelfelvételt hagy jóvá, 
amelynek terhére megvalósítan-
dó fejlesztési célokat a 4/b mel-
léklet tartalmazza.

(4) A Közgyûlés felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az új fejlesztési 
hitel felvétele érdekében a kor-
mányzati engedélyezési eljárás-
hoz szükséges intézkedéseket 
megtegye, és a jognyilatkozato-
kat aláírja.

(5) A Közgyûlés felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az önkormány-
zat fizetôképességének biztosí-
tása érdekében az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti hitelek igénybe-
vételérôl és törlesztésérôl rendel-
kezzen.

12. Eljárási szabályok

12. §

(1) A költségvetési szerv vezetôje fe-
lelôs a gazdálkodási lehetôségek 
és a kötelezettségek összhangjá-
ért oly módon, hogy a jóváhagyott 
elôirányzatokon belül köteles gaz-
dálkodni.

(2) A költségvetési szervek veze-
tôi szakmai tevékenységük és a 
költségvetés végrehajtása során 
kötelesek a gazdaságosság, a ha-
tékonyság és az eredményesség 
követelményeit érvényesíteni.

(3) A Közgyûlés a költségvetési szer-
vek és az önkormányzat társulá-
sai által elnyert pályázati források 
elôfinanszírozását visszatérítendô 
támogatás formájában biztosítja.

(4) A finanszírozási bevételekkel és 
kiadásokkal kapcsolatos hatáskö-
röket a polgármester gyakorolja.

(5) A Közgyûlés felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a bevételek és 
kiadások között keletkezô átme-
netileg szabad pénzeszközöket 
betétbe helyezze, vagy államilag 
garantált értékpapírban történô 
elhelyezés útján hasznosítsa.

(6) Az önkormányzat nem él a befek-
tetett eszközök és forgóeszközök 
piaci értéken történô nyilvántartá-
sával, azokat könyv szerinti, illetve 
bekerülési értéken tartja nyilván.

(7) A Központi Költségvetés 57. § 
(5) bekezdése szerint Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a köztisztviselôk és 
a közalkalmazottak részére ha-
vonta 1000 Ft bankszámla-hoz-
zájárulást biztosít. A kifizetésre 
tárgyév végén, egy összegben 
a novemberi bérrel együtt, vagy 
amennyiben a jogviszony év 
közben szûnik meg, a jogviszony 
megszûnésekor idôarányosan a 
folyószámlára történô utalással 
kerül sor. 

(8) A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzôt, hogy 
az önkormányzat 2016. évi ele-
mi költségvetésének, és a havi 
pénzforgalmi jelentéseknek a 
Magyar Államkincstárhoz tör-
ténô benyújtásakor az egyezô-
ségek érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegyék. A 
2016. évi költségvetési rendele-
tet év közben érintô szükséges 
elôirányzat-változtatásokat a 
soron következô rendeletmódo-
sítás alkalmával szükséges átve-
zetni. 

13.  Vegyes rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat a 8. melléklet-
ben meghatározottak szerint nyújt 
közvetett támogatást.

(2) Az önkormányzat feladatellátásá-
ba tartozó önként vállalt feladatok 
jogcímeit és költségvetési támo-
gatási elôirányzatát a 9. melléklet 
tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a be-
vételi és a kiadási feladatok meg-
bontását kötelezô, önként vállalt 
és államigazgatási feladatok sze-
rint.

(4) A költségvetési szervek és az ön-
kormányzat költségvetésére vo-
natkozó elôirányzat-felhasználási 
ütemtervet a 11. melléklet tartal-
mazza.

14.  Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követô 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2016. január 1. napjától kell 
alkalmazni.

 Szarvas Péter Dr. Bacsa Vendel 
 polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének 
összevont bevételi–kiadási elôirányzatainak mérlege, 2016.

Megnevezés
2016. évi 

eredeti elô-
irányzat

e Ft
BEVÉTELEK

I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhetô bevételek
és egyéb önkormányzati elszámolások 7 132 933

1. Közhatalmi bevétel 4 028 959
Helyi adók 3 832 893

Építményadó 478 125
Idegenforgalmi adó 11 064
Iparûzési adó 3 343 704

Adópótlék, adóbírság 21 181
Átengedett központi bevétel 174 885

Gépjármûadó 174 885
Termôföld bérbeadásából származó jövedelem 0

2. Az önkormányzat központi alrendszerbôl származó forrásai 3 103 974
A helyi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatai-
nak támogatása

3 089 760

A helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása 493 451
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 983 756
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezte-
tési feladatainak támogatása

1 016 044

ebbôl: kistérségi társulás támogatása 415 265
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 596 509

Könyvtári, közmûvelôdési és múzeumi feladatok támogatása 278 409
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
elôadó-mûvészeti szervezetek támogatása

318 100

A támogató szolgáltatás költségvetési támogatása 14 214
ebbôl: kistérségi társulás támogatása 14 214

II. A költségvetési szervek bevételei 1 438 841
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl 176 237
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl 0
Közhatalmi bevételek 10 250
Mûködési bevételek 1 199 854
Felhalmozási bevételek 0
Mûködési célú átvett pénzeszközök 52 500

ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0
III. Az önkormányzat bevételei 6 786 390

Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrôl 157 923
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrôl 4 860 055
Közhatalmi bevételek 21 000
Mûködési bevételek 1 105 509
Felhalmozási bevételek 451 735
Mûködési célú átvett pénzeszközök 114 038

ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 130

ebbôl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése 75 130
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 15 358 164

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 542 365
2016. évet megelôzô hitelfelvétel 373 665

2013. évi döntésû hitelkeret 89 114
2015. évi döntésû hitelkeret 284 551

2016. évi hitelfelvétel 450 000
Költségvetési maradvány igénybevétele 418 700
Rövid lejáratú betét 300 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 900 529
Fedezetszükséglet 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 900 529

KIADÁSOK
I. Önkormányzati kiadások 10 119 350

1. Költségvetési szervek kiadásai 6 286 593
Személyi juttatások 3 005 957
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 834 013
Dologi kiadások 2 444 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2
Egyéb mûködési célú kiadások 1 500

ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000

ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése 0
2. Az önkormányzat kiadásai 3 832 757

Személyi juttatások 308 830
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 852
Dologi kiadások 1 556 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai 136 400
Egyéb mûködési célú kiadások 1 664 915

ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése 19 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások 87 164

ebbôl: kölcsön nyújtása, törlesztése 25 000
II. Felhalmozási kiadások 6 418 047

1. Beruházási kiadások 5 547 489
Költségvetési szervek beruházási kiadásai 243 863
Önkormányzat beruházási kiadásai 5 298 626

Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 0
Dologi kiadások 67 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Egyéb mûködési célú kiadások 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 281 215
Beruházások 4 949 681

Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 5 000
2. Felújítási feladatok kiadásai 870 558

Költségvetési szervek felújítási kiadásai 35 000
Önkormányzat felújítási kiadásai 748 603

Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális hozzájárulási adó 0
Dologi kiadások 3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Egyéb mûködési célú kiadások 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
Felújítások 745 603

Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 86 955

III. Tartalékok 249 952
1.  Önkormányzati tartalékok 98 952

Pedagógus életpálya szeptemberi üteme 5 173
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások 5 953
2015. évrôl áthúzódó bérkompenzáció 5 826
Intézményvezetôk elismerésére céltartalék 6 000
Intézményi, kommunális céltartalék 60 000

ebbôl: beruházási jellegû céltartalék 30 000
 mûködési jellegû céltartalék 30 000

Általános tartalék 16 000
2.  Költségvetési bevételekhez igazódó elôirányzatok 151 000

Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mûködési támogatása 40 000
Építési tilalmak, korlátozások kártalanítása 10 000
Egészségmegôrzési önkormányzati program 4 000
TOP 6. prioritáson belül a 2017-ben benyújtásra kerülô további pályázatok 
elôkészítési költségei és egyéb tervezési és elôkészítési költségei 

50 000

Tudomány – „természetesen” – a Belvárban! címû, 
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 jelû pályázat visszafizetési kötelezettsége 

47 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 16 787 349
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 113 180

Hitel, kölcsön törlesztése 5 222
2016. évi nettó finanszírozási elôleg 107 958

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 16 900 529

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)
d, e, pontjában foglaltaknak megfelelôen a hiány és finanszírozási 

módjának levezetése

Megnevezés
2016. évi eredeti 
elôirányzat (e Ft)

Költségvetési bevételek összesen 15 358 164
(Finanszírozási bevételek nélkül)

Kiadások mindösszesen -16 900 529
Finanszírozási kiadások nélkül -16 787 349
Finanszírozási kiadások -113 180

Hiány: -1 542 365
A hiány finanszírozásának módja:
Belsô források igénybevétele 718 700

1. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) 418 700
1. Mûködési célú 164 804
2. Felhalmozási célú 253 896

2. Belsô finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) 300 000
(betétvisszavonás)
1. Mûködési célú 300 000
2. Felhalmozási célú 0

Külsô források igénybevétele: 823 665
Külsô finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 823 665

1. Mûködési célú 0
2. Felhalmozási célú 823 665

2013. évi döntésû hitelkeret 89 114
2015. évi döntésû hitelkeret 284 551
2016. évi  hitelfelvétel 450 000

Belsô-külsô források összesen 1 542 365
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Kiviteli, illetve engedélyes ter-
vek készülnek a következô 74 
utca tekintetében:

Pulszky utca, Munkás utca • 
és Dessewffy utca között
Vörösmarty utca, Dessewffy • 
utca és Lenkey utca között 
Hegedûs utca • 
Orgona utca • 
Németh Lajos utca, Déli sor • 
és Szarvasi út között 
Körösi utca, Mokry utca és • 
Szekerka utca között 
Vasvári utca, Lipták utca és • 
Czuczor utca között 
Károlyi utca, Schweidel utca • 
és Lipták utca között 
Vihar u.• 
Szendrey utca• 
Mikes utca • 
Toldi utca hiányzó szakasza• 
Batsányi utca (Jósika u., • 
Bessenyei u. között)
Tildy Z. u.-i lakóút I. ütem • 
útépítése
Francisci Dániel utca, Tildy • 
u. összekötés
Monda utca, Veres P. utca és • 
Báthori utca között 
Liliom utca • 
Batsányi utca (Illyés Gy. u. • 
és Korona u. között)
Cserepes utca, Vásárhelyi • 
utca és Povázsay utca között
Kereki út, Fiumei utca és • 
Lajta utca között
Vásárhelyi utca, Temesvá-• 
ri utca és Cserepes utca 
között
9867/1 9869/2 hrsz. útcsatla-• 
kozás az Orosházi útra
Fürj utca• 
Nádas sor• 
Gyöngy utca, Csabai út és • 
Babits utca között 
Vak Bottyán utca• 
Barackos köz• 
Rakéta utca • 
Vasút sor • 
Darányi sor• 
Földmûves utca • 

Gajdács utca, Tavasz utca • 
és Monda utca között 
Áfonya utca • 
Móra Ferenc utca• 
Tisza István utca, Pacsirta u. • 
és Csalogány u. között
Béri Balog Ádám u.• 
Répa köz• 
Almás sor• 
Szilva köz • 
Cseresznye köz• 
Kereki út (Nagysándor utca, • 
Honvéd utca között) Honvéd 
u. 
Jácint sor• 
Paprika köz• 
Kadarka köz• 
Csabagyöngye sor • 
Hajnóczy u., Fiumei u., Gyár • 
u. között
Fészek utca• 
Csalános utca• 
Szemian Sámuel utca • 
Kiszely András utca• 
Csendes utca• 
Tildy Z. u.-i lakóút II. ütem • 
útépítése vasút mellett
Tildy Z. u.-i lakóút III. ütem • 
útépítése vasút mellett, Pata-
ki László u., Rell L. u.
Gólya u.• 

Az alábbi 37 belterületi utca 
tekintetében a lakossági 
telekleadást követôen készül-
hetnek engedélyes tervek 

Réti utca Zug utcáig,• 
Zug utca • 
Gyümölcsös utca • 
Jakuba János utca 18725 • 
hrsz.
Kapor utca • 
Szója • 
Kereszt utca• 
Borsó utca • 
Lencse utca • 
Bodza utca • 
Festô utca • 
Szépkert utca • 
Szöcske utca • 
Tücsök utca • 

Buzogány utca• 
Rózsakert utca • 
Bogár utca • 
Toboz utca • 
Bagoly utca • 
Borjú utca • 
Borjúrét utca I. • 
Borjúrét utca II. • 
Borjúrét utca III.• 
Csigás utca • 
Gereblyés utca 1. sz.–17-ig• 
Ostoros utca Bojtár utcától • 
csatornáig 
Csikós utca • 
Bojtár utca • 
Gulyás utca • 
Mester u. • 
Zeg-zug • 
Györkei utca útépítés • 
Veszei utca • 
Korona utca • 
Uránusz utca • 
Lajta utca, Kereki utca és • 
Rokka utca között 
Fiumei út, Kereki u., Kerek-• 
egyházi u. között

Engedélyes tervek készülhet-
nek a következô 14 külterületi 
útra, utcára:

Fürjesi összekötô út • 
Mokry utca folytatása az • 
elkerülôig 0782/1
Pepin u.-i lakóút építése• 
Fília bekötô• 
Sikony utca (Sikonyi-• 
kertekhez vezetô út) 0452, 
0459, 14111 hrsz.
Varságh B. u. aszfaltozás• 
Trófea utca 35. számtól az • 
elkerülôig
Kisrét 0665 (Mezômegyer) • 
102–103 tanya
Szekér sor lakóút építése• 
Wagner utca• 
0482. dûlô kiépítése a • 
Dobozi úttól, 0435/2 tanya 
(Dobozi útról nyílik)
Nyár utca útépítés • 
Ormay sor• 
Hínár utca • 

Felújítandó 
utcák

V
álasz-
tó

ker.

Megjegyzés
Becsült 
költség 

(bruttó Ft) 

 1.
Dr. Petényi 
László u.

1 Végig 25 000 000

 2. Kálvin u. 1  26 000 000

 3. Bezerédj u. 1
Békési út – Zrínyi 
utca 4. szám között

8 000 000

 4. Bezerédj u. 1
Bezerédj utca 20. – 
Balassa utca között

23 000 000

 5. Harruckern u. 1
Hajnal utca – Roz-
maring utca között

5 000 000

 6. Ybl Miklós u. 1
Hosszú egyenes 
szakasz

30 000 000

 7. Rigó u. 2  29 000 000
 8. Pásztor utca 2  60 000 000

 9. Szôlô u. 2
Gerle utca – Urszinyi 
D. utca között

66 000 000

10.
Kômíves Kele-
men sor

2  33 000 000

11. Körte sor 3  135 000 000
12. Magyar utca 3  195 000 000
13. Fényesi út 3 104-218 53 000 000
14. Kôris u. 4 Belsô utakkal együtt 27 000 000
15. Rezeda u. 4 Belsô utakkal együtt 34 000 000
16. Szabó Pál tér 4 Belsô utakkal együtt 28 000 000
17. Haán Lajos tér 4 Belsô utakkal együtt 40 000 000

18. Gálik u. 5
Tessedik utca – Bar-
tók Béla út között

15 000 000

19. Csányi u. 5
4-es Honvéd utca – 
Bánát utca között

30 000 000

20. Egressy u. 5
Kereki utca – Csányi 
utca között

18 000 000

21
Arany János 
utca

5
Tessedik – Kereki 
utca – Csányi utca 
között

57 000 000

22. Vécsey u. 6  28 000 000
23. Álmos u. 6  15 000 000
24. Pátkai Ervin u. 6 Végig + parkolók 23 000 000

25. Kinizsi u. 7
Luther utca – And-
rássy út között

20 000 000

26. Ôr u. 7  20 000 000
27. Tolnai utca 7  18 000 000

28. Mednyászky u. 7
Csaba utca – Luther 
utca között

7 000 000

29. Kis-Tabán u. 8
Luther utcától – 20. 
számig

20 000 000

30. Kis-Tabán u. 8
20. számtól – Régi 
szarvasi útig

22 000 000

31. Gutenberg u. 8
12. számtól Zsíros 
utcáig

12 000 000

32. Lázár u. 8  5 000 000

33. Piski u. 8  4 000 000

34. Szerencs u. 8  5 000 000

35. Marik u. 8  9 000 000

36. Szarvasi út 8  37 000 000

37. Czakó u. 8  3 000 000

38.
Botyánszki 
Pálné u.

9
Zrínyi utca – Lenkey 
utca között

12 000 000

39. Széna u. 9
Berényi út – Széna 
utca 2. szám között

13 000 000

40. Vereckei u. 9
Déli sor – Kézay sor 
között

7 000 000

41. Kézay utca 9
Kézay sor – Dombos 
utca között

6 000 000

42. Lorántffy u. 9 58. számtól végig 13 000 000

43. Déli sor 9
Kézay sor – Déli sor 
37. szám között

12 000 000

44. Déli sor 9
37. szám – Dombos 
utca között

14 000 000

45.
Lipták András 
u.

9
34. szám – Szabolcs 
utca között

18 000 000

46. Dessewffy u. 9
Berényi út – 
Schwidel János utca 
között

15 000 000

47. Mokry utca 9  18 000 000

48. Nyárfa u. 9
Esze T. utca – Kará-
csony J. utca között

10 000 000

49. Harang u. 9
Erdô sor – Fô utca 
között

16 000 000

50. Fô u. 9
Nap utca – Harang 
utca között

11 000 000

51. Fô u. 9
Csomópontban 
hiányzó rész aszfal-
tozása

2 000 000

52. Vas u. 9
Harang utca – Mus-
kátli utca között

10 000 000

53.
Pataky László 
u.

10
Vasúti átjáró – 
Franklin utca között

42 000 000

54. Tompa utca 10  44 000 000

55. Tavasz u. 11
Veres utca – Kolozs-
vári út között

32 000 000

56.
Régi csorvási 
út

11
Szarvasi út – Pataky 
László utca között

13 000 000

57. Veres Péter u. 11
Tompa utca – Frank-
lin utca között

57 000 000

58. Tavasz u. 11
Ibolya utca – Viola 
utca között

9 000 000

59. Tavasz u. 11
Illyés utca – Tavasz 
utca 34. szám között

3 000 000

60. Báthori u. 11
Franklin utca – 
Pongrácz utca 
között

11 000 000

61. Báthori u. 11
Rózsa utca – Tavasz 
utca között

14 000 000

62. Fürjesi út 11

Fürjesi elkerülô – 47. 
Csanádapácai út 
között kátyúzás és 
padkaépítés

42 000 000

63. Wagner u. 12
Vaskapu utca – 
Orosházi út között

37 000 000

64. Madách u. 12
12. szám – Orosházi 
útig

32 000 000

65. Bercsényi u. 12
Orosházi út – Tompa 
utca között

27 000 000

66. Fábry u. 12
Orosházi út – Tompa 
utca között

26 000 000

67. Bessenyei u. 12
Orosházi út – Tompa 
utca között

27 000 000

Összesen: 1 778 000 000

terVek készÜlHetnek F e l Ú J Í t á s

k é t M i l l i á r D O s  Ú t F e J l e s z t é s
67 utcán, útszakaszon lesz felújítás, 125 utcára tervek készülhetnek

Hatvanhét utcában, úton, út-
szakaszon lesz felújítás Bé-
késcsabán, hetvennégy utcát 
érintôen engedélyes és kivite-
li tervek, további harminchét 
belterületi és tizennégy kül-
területi utcára pedig engedé-
lyes tervek készülnek el abból 
a bruttó 2 milliárd forintos 
keretbôl, amelyet kormány-
zati támogatási elôlegként, a 
Modern Városok Programban 
kapott az önkormányzat. Az 
érintett utcák listájáról a pénz-
ügyi, gazdasági és városfej-
lesztési bizottság döntött.  

Békéscsabán az úthálózat 
felújítására, a burkolatlan utak 
aszfaltozására lakossági igény 
alapján akár 4-5 milliárd forin-
tot el lehetne költeni, de már 
kétmilliárd forintból is jelentôs 
elôrelépések történhetnek.

– 192 utca került a prog-
ramba. Elsô körben 1 milliárd 
778 millió forintból 67 utca fel-
újítására kerül sor. Ezen utcák 
esetében minden adott ahhoz, 
hogy a közbeszerzési eljárást 
követôen elinduljon a munka, 
és akár már idén szeptem-
ber végére be is fejezôdjön. 
Van 74 olyan utca, ahol kivi-
teli és engedélyes tervekre 
van szükség, egyéb eljárásra 
nincs. Amint újabb források-
hoz jutunk, ezek az utcák is 

megújulhatnak. További 37 
belterületi és 14 külterületi ut-
cában – lakossági telekleadás 
és egyéb eljárások szüksé-
gessége miatt – ebbôl a for-
rásból most csak engedélyes 
tervek készülhetnek – tudtuk 
meg dr. Ferenczi Attilától. 

Hanó Miklós gazdasági 
ügyekért felelôs alpolgármes-
ter megerôsítette: további ut-
cákat is fejleszteni kívánnak. 

– Határozott szándékunk, 
hogy a földes utcák leburko-
lásával is foglalkozzunk, hisz 
ez a békéscsabai polgárok 
sokéves igénye. A 192 érin-
tett utca, útszakasz közül 67-
et most újítunk fel. További 
74 esetében nincs szükség 
a lakosság részérôl terület-
leadásra, 37 esetben viszont 
– az elôírásoknak megfele-
lô utcaszélesség biztosítása 
érdekében – bizonyos telek-
leadás nélkül nem épülhet 
meg az új út. Ez utóbbi tehát 
hosszadalmasabb folyamat. 
A tervek készítésével párhu-
zamosan folytatjuk a lobbi-
zást a kormányzatnál annak 
érdekében, hogy lehetôleg a 
központi költségvetésbôl biz-
tosítsanak további, mintegy 
3 milliárd forint forrást erre – 
szögezte le Hanó Miklós. 

Mikóczy Erika
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A tûzgyújtás eszközeinek – 
tûzkészségeknek – a kialakí-
tásában elsôsorban a funkció 
volt meghatározó, így ezek 
anyaga és formai sajátossá-
gai évszázadokon keresztül 
jelentôs változás nélkül ma-
radtak fenn. A hortobágyi 
pásztorember a 19. század 
végén még a népvándorlás 
koriakhoz igen hasonló kész-
ségekkel rendelkezett. 

Az utókor számára általá-
ban a szervetlen anyagokból 

készült tárgyak maradnak 
fenn. A tûzkészségek közül 
ilyen a csiholóvas és a kovakô. 
A kés, akárcsak a 20. száza-
di parasztembernél a bicska, 
egy multifunkcionális eszköz 
volt, mely az étkezések mel-
lett (evôkészség) a kisebb 
munkákban – faragás, bôr vá-
gása és lyukasztása, hánto-
lás – is szerepet kaphatott. A 
bôr lyukasztásának egy má-
sik fontos eszköze volt az ár, 
mely fémbôl (vas) és csontból 

is készülhetett, a tûnél széle-
sebb, erôsebb, gyakran tom-
pább végû eszköz volt. A mai 
bôrmûvességnek éppen úgy 
fontos eszköze, mint a bôröket 
feldolgozó pásztoroké.

Készségszámba szokás 
venni a kisebb tûk tartására 
szolgáló, többnyire hosszú 
madárcsontokból készült 
tûtartókat, melyeket geomet-
rikus mintákkal, körkörösen 
vagy vonalkázásokkal díszí-
tettek. Ezek egyik ismertté vált 
példánya a szarvasi tûtartó, 

mely vésett rovásfeliratának 
értelmezése nagy vitákat vált 
ki a szakmán belül is. 

A tûk nem pusztán a var-
rásnál, hanem az állatok keze-
lésénél is szerepet játszhattak. 
Szintén az állatok kezelésében 
lehetett szerepe a csontból 
készült „sótartóknak” is. Ezek 
valódi funkciója még vita tár-
gyát képezi, ahogyan az úgy-
nevezett bogozóké is. Ezek 
a jellegzetes, görbe, egyik 
végükön kissé kihegyesedô 
csonteszközök egyes kutatók 
szerint a málha rögzítésében, 
mások szerint a hálókészítés-
ben, íjhúrozásban játszhattak 
szerepet. Érdekesség, hogy 
az ún. sótartókkal megegyezô 
formai jegyeket mutató 18–19. 
századi tárgyak gyakran szol-
gáltak lôpor tárolására.

Nagy Balázs régész

Fábián István ugyan több mint 
negyven évet töltött a nyom-
tatott sajtóban, a Békés Me-
gyei Hírlapnál, mégis inkább 
a hangokhoz vonzódik.

– A technika abból a szem-
pontból fantasztikus, hogyha 
nem tetszik valami a hallga-
tónak, elkapcsol. Így egy má-
sodpercet sem rabolok senki 
idejébôl. De mondhatnék né-
gyet is, mert, ahogy egykor 
tanították, a rádiós élôközve-
títések során csendbôl legfel-
jebb négy másodpercet bír ki 
a hallgató. Az ötödik másod-
percben akkor is mondani kell 
valamit – mondja az újságíró. 

Fábián István a Magyar 
Katolikus Rádiónál döntôen 
a Békés megyei közélettel 
foglalkozik, de a sport nagy 
szerelem volt és maradt. 
Moszkvából és Atlantából 
a helyszínrôl tudósított az 
olimpiáról, Ónodi Henrietta 
barcelonai aranyának hírét és 
a család boldogságát pedig 
Békéscsabáról továbbította a 
Szabad Európa Rádiónak. 

Eredetileg vízmûtechni-
kusnak tanult, víztársulati fô-
nöke helyett tudósított néha 
meccsekrôl. A Hírlap látott 
benne fantáziát, ennek elle-
nére nem ôt hívták elsô kör-
ben, amikor új munkatársat 
kerestek. A kiválasztott jo-
gász édesanyja viszont nem 

engedte a fiának, hogy ilyen 
rossz szakmára adja a fejét, 
így került újra képbe István. 
Aztán örökre eltanácsolták a 
pályáról, mert az akkori fel-
vételi bizottság nem tartotta 
megfelelônek a nézeteit. Eh-
hez képest több mint negyven 
éve újságíró, és ugyanaz a 
szervezet, amely évtizedekkel 
korábban eltanácsolta, 2011-
ben Aranytollal tüntette ki, 
elôtte pedig Sportújságírói 
Életmûdíjjal ismerték el mun-
káját. Szakmai hitvallása az 
angolszász újságírás alapjai-
ból fakad: járd körbe a témát, 
de ne te légy az ítész, azt bízd 
az olvasóra, hallgatóra. A leg-
büszkébb talán mégis arra, 
hogy 2005-ben – eddig egye-
düli külsôsként – a Magyar 
Rádió Nívódíjjal tüntette ki. 

Annak ellenére, hogy tavaly 
kisebb stroakot kapott és itt-
ott fájlalja az ízületeit, felépült 
és terveket kovácsol. Szeretné 
a szobányi könyvtárának egy 
részét kiolvasni. Az interneten 
közzétenné a megyei könyv-
tár segítségével, Békés-hang 
címmel a rádiókban elhang-
zott tudósításainak, riportjai-
nak legérdekesebbjeit. Ezen-
kívül befejezné a Páter Szôke 
János, csorvási származású 
szalézi szerzetes papról szóló 
emlékkötetét. 

Fekete Kata

Békés megyei írók, költôk, 
képzômûvészek egy asztal-
nál. Az Elek Tibor által indított 
Irodalom és képzômûvészet 
sorozat legutóbbi alkalmán 
a vendég Lonovics László 
festômûvész, a Békéstáji 
Mûvészeti Társaság elnöke 
volt. Elek Tibor és Lonovics 
László már hosszú évek óta 
követik egymás munkássá-
gát, többször elôfordult, hogy 

a festômûvész az irodalom-
történész köteteit illusztrálta.

Amellett, hogy két mûvé-
szeti ág keresi egy-egy ilyen 
est alkalmával a közös találko-
zási pontokat, a programso-
rozat érdekességét az is adja, 
hogy olyan mûhelytitkokba 
pillanthat bele a közönség, 
melyekre soha nem gondolt 
volna, amikor olvas vagy ép-
pen néz egy mûalkotást.

Fábián istván
Az aranytollas újságíró

irodalom és képzômûvészet
Lonovics László volt a vendég

M e s é l Ô  M Ú z e U M
Pásztorkészségük már az avaroknak is volt

Szarvasi tûtartó

Fábián Istvánt eltanácsolták, mégis 40 éve újságíró

Elek Tibor és Lonovics László követi egymás munkásságát

A pályáról örökre eltanácsolt újságíró végül több mint 40 
évet töltött a pályán. Fábián István nosztalgiázhatna a 
szép emlékei felett, helyette még mindig dolgozik, holott 
a napokban ünnepelte a hetvenedik születésnapját. Szinte 
mindennap hallható a Magyar Katolikus Rádióban.

Az ázsiai eredetû avarok a 6. században érkeztek a Kár-
pát-medencébe. A nomád hagyományokat ôrzô népesség 
közel kétszáz éven keresztül uralta hazánk területét. A le-
települôk nagy tömegei foglalkoztak állattartással/pász-
torkodással és földmûveléssel. Ezekhez kapcsolódóan a 
mindennapi élet kellékei voltak az úgynevezett pásztor-
készségek: a kés, a tûzgyújtás eszközei és egyéb kisebb, 
az övre függesztve vagy a tarsolyban hordható eszközök, 
melyek gyakran a túlvilágra is elkísérték gazdájukat.

Az aranytollas újságíró



A gálára a Jókai színház meg-
jelentette Pethô Sándor és 
Zelei Miklós Karkithemia címû 
monodrámáját DVD lemezen, 
amely Kara Tünde rákkal való 
küzdelmét állította színre. 
Az ôsbemutató – és eddi-
gi egyetlen elôadás – tavaly 
április 13-án volt, ez látható a 
felvételen. A Karkithemia volt 
Kara Tünde utolsó bemutató-
ja a rosszulléte elôtt. A DVD a 
Jókai színház szervezôirodá-
jában megvásárolható.

Két képzômûvészeti felaján-
lás is érkezett: Megyeri-Horváth 
Gábor „Békéscsabai est” címû 
festménye (olaj, vászon) és egy 
anonim felajánló „Békéscsabai 
határban” címû rézkarca szin-
tén megvásárolható a szerve-
zôirodában, valamint támogatói 
jegyek továbbra is válthatóak. 
A DVD-bôl, a felajánlásokból, 
valamint a támogatói jegyekbôl 
befolyt összeget a színház 
Kara Tünde gyógyulásának 
támogatására fordítja!

A Hungexpón, vagyis a Bu-
dapesti Vásárközpontban 
tartották március 3-a és 6-a 
között a 39. Utazás Kiállítást, 
ahol 28 ország 350 kiállító-
ja mutatkozott be, köztük a 
Dél-alföldi Régió, és benne 
megyénk.

Katona Ilonától, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. Dél-alföldi Regio-
nális Marketing Igazgatóságá-
nak igazgatójától megtudtuk, 
hogy egy körülbelül 180 négy-
zetméteres standot hoztak a 
Hungexpóra. Húsz társkiállító-
val igyekeztek meggyôzni az 
érdeklôdôket arról: érdemes 
ellátogatni a térségbe.

Hódsági Tamás, a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke elmondta: 
rendszeresen részt vesznek a 
kiállításon, most is a kamarai 
vállalkozók kínálatával érkez-
tek, prospektusokkal, videofil-
mekkel igyekeznek népszerû- 
síteni azokat, de egyebek 
mellett a gyógyturizmusban 
rejlô lehetôségeket is bemu-
tatták.  

A gasztroturizmus a kiállítá-
son is jelentôs szerepet kapott 
megyénk népszerûsítésében. 
A Békés Megyei Culinary 
Team kóstolóit szinte azonnal 
elkapkodták az expó látogatói. 
Ambrus György Venesz-díjas 
olimpiai aranyérmes mester-
szakács kérdésünkre elárulta, 
500 adag körösi halászlével, 

többféle kolbásszal, sajttal, 
pulykatermékekkel és ková-
szos kenyérrel készültek.

A dél-alföldi standnál a 
Békéscsabai Turisztikai Egye-
sület képviselte városunkat. 
Gulyás Péter elnök elmondta, 
a kolbászfesztivál, valamint a 
sörfesztivál és csülökparádé 
mellett idén a kerékpáros-tu-
rizmushoz kapcsolódó lehetô-
ségekkel és egyéb turisztikai 
programokkal is készültek. 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az Utazás 
Kiállításnak jelentôs hozadé-
ka van a megyei turizmusra 
vetítve. Vozár Márton, a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara alelnöke szerint az 
Utazás Kiállítás fontos marke-
tingeszköz.

– Mérhetô az expó után, 
hogy többnyire azok a vál-
lalkozások tudnak profitálni, 

amelyek komplett szolgálta-
tást biztosítanak. Viszi a prí-
met a wellness, a termálvíz, 
tapasztalataink szerint ezek a 
legkeresettebbek. Ezenkívül 
azoknak a vállalkozásoknak 
származik hozadéka a kiállí-
tásból, amelyek a különbözô 
gasztronómiai rendezvénye-
ket szeretnék értékesíteni. 
Bizony az információk 35-40 
százaléka az Utazás Kiállítás-
ról származik, ami nagyon 
nagy arány – hangsúlyozta az 
alelnök.

Az Utazás Kiállításon az is ki-
derült: 19 százalékkal több kül-
földi érkezett tavaly hazánkba, 
mint 2014-ben. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter 
az expón kiemelte: az ágazat 
fejlôdése egyre nagyobb mér-
tékben járul hozzá a magyar 
gazdaság növekedéséhez.

Varga Diána

Interjúra mentem, de legszí-
vesebben odaköltöztem vol-
na a Csabai Kolbászházba. 
Az épület kívülrôl impozáns, 
figyelemfelhívó, belülrôl ba-
rátságos, új, mégis a régit 
idézi. Új, hiszen most épült, 
a lépcsôket, korlátokat, bú-
torokat is most készítették, 
de többnyire öreg fából, 
és ami a legfontosabb, Bé-
kés megyei motívumokkal. 
Hégely Sándor elmondta, 
hogy mostanáig ez az épü-
let fogadta be a 20–25 fôs 
rendezvényeket.

– Fôleg Budapestrôl érkez-
nek a nagy cégektôl csapat-
építô disznóvágásra. A hajnali 
munkák a ház melletti téren 
zajlanak, annak rendje-mód-
ja szerint: fogópálinka, böllér, 
szúrás. Legutóbb kisorsoltuk 
a feladatokat, például sokko-
lás után egy fogorvos hölgy 
szúrta le a disznót, de aztán 
a csoport minden tagja ki-
vette a részét a munkából. 
Természetesen a résztvevôk 
nagy örömmel fogyasztják 
„saját” termékeiket, visznek is 
magukkal. De mód van arra, 
hogy füstölés után a kész kol-
bászt egy nagy kamrában – az 
érlelô tárolóban – helyezzük 
el számukra, így egész évben 
rájárhatnak, úgy, ahogy a bor-
trezorokban a borra – mondta 
Hégely Sándor. – A látogatók 
visszajönnek a kolbászfesz-

tiválra is vendégként, verse-
nyezni, vagy fordítva: sokak-
kal a fesztiválon találkozunk 
és utána itt, a Kolbászházban 
fogadjuk ôket. Aki ezt az él-
ményt egyszer megéli, újra 
vágyik rá. Ráadásul itt min-
den megtalálható, úgy, mint 
egy hagyományos, vendég-
szeretô csabai háznál, ugyan-
azokat az ételeket, italokat 
szolgáljuk fel. Este jönnek a 
zenészek és igazi mulatással 
ér véget a program.

A Kolbászház mellett ta-
lálható egy hatalmas épület, 
amelyet Hégely Sándorék 
csak pajtának hívnak, hiszen 
e régi mezôgazdasági épüle-
tet idézi. Kiváló csabai meste-
rek tervezték, építették. A nyi-
tott pajta nemsokára sokféle 
funkciót tölt majd be, rendez-
vényt fogad: esküvô, koncert, 
és persze disznóvágás, vagy 

kolbászkészítés is lesz itt, ahol 
akár 400–600 fôs közönség is 
kellemesen szórakozhat. 

– A kiváló akusztikájú paj-
tában tavasztól ôszig kiülôs 
koncerteket is rendezhetünk, 
hagyományos csabai ételkíná-
lattal, hiszen konyhánk is van – 
mondta Hégely Sándor. – Ok-
tóberben egy 20 x 30 méteres 
jégpályát nyitunk a pajtában. 
Itt közösen korcsolyázhatnak 
a családok, de lesz jégtánc, 
gyorskorcsolya bemutató, kor-
csolyás diszkó is. Szeretnénk 
a jégkorongozást meghonosí-
tani városunkban. Bemutatóra 
csapatokat hívunk, így a „me-
zítlábasokat” is élményhez 
juttatjuk a fedett pályán. Ha 
hideg lesz, forró teával, forralt 
borral, vagy éppen sült csabai 
kolbásszal gyûjthetnek erôt a 
drukkoláshoz.

Fekete Kata
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Megjelent a Karkithemia 
DVD lemezen

Csabai kolbász a drukkoláshoz
Nyáron koncerthelyszín, télen korcsolyapálya

Utazás Kiállítás
Falatokban kínálták Békés megyét

Február 24-én Jótékonysági gálát szervezett a Békéscsa-
bai Jókai Színház Kara Tünde gyógyulásáért. A csordu-
lásig megtelt nézôtér és a színvonalas, megható mûsor 
erôs összefogásról tanúskodott a közönség és a társulat 
részérôl is, a nemes cél érdekében. A gála teljes felvé-
telét a 7.Tv március 14-én 21 órától a mûsorára tûzi, majd 
másnap 17 órától megismétli. Az eddig befolyt összeget 
hálásan köszönjük, azonban Kara Tünde gyógyulásának 
támogatására továbbra is van lehetôség.

Hégely Sándorék csak „pajtának” hívják az új építményt Az Utazás Kiállításnak mindig jelentôs hozadéka van

A jótékonysági gálán a Jókai színház mûvészei mellett 
vendégmûvészek is felléptek

Városi 
keresztút 

Március 18-án, pénteken 17 
órától ismét lesz városi ke-
resztút Békéscsabán.

– Ajánljuk fel ezt a kereszt-
utat most városunk minden 
lakójáért és saját családunkon 
belül azokért az emberekért, 
akik legnehezebben hordoz-
zák keresztjüket. Mert min-
denkinek van saját keresztje 
– áll a felhívásban.

A keresztúthoz bármely 
állomáson lehet csatlakozni. 
Fáklyát, gyertyát mindenki vi-
gyen magával. A keresztút vé-
gén egy szerény agapé zárja 
az estét. 21 órakor busz indul 
a belvárosi templomudvarból 
a kiindulóponthoz, így akik a 
keresztutat elejétôl szeretnék 
végigjárni, azokat visszaviszik 
a keresztút végén a Jézus Szí-
ve templomhoz. 

A keresztút útvonala: 1. In-
dulás 17 órakor a Jézus Szíve 
templomtól; 2. Kertész utca 
– Könyves utca sarok; 3. Ba-
tsányi utca – Táncsics utca 
sarok; 4. Repülôhíd lába, ja-
minai oldal; 5. Repülôhíd lába, 
városi oldal; 6. Szabolcs utca – 
Andrássy út sarok; 7. András-
sy út – Andrássy Gimnázium; 
8. Andrássy út – Munkácsy 
tér;  9. Andrássy út – Trianon 
emlékmû; 10. Andrássy út 
– „U” alakú; 11. Andrássy út 
– Korzó tér; 12. Szent István 
tér – Jókai színház; 13. város-
háza; 14. Páduai Szent Antal 
Társszékesegyház.



Minden hónap utolsó szer-
dáján viszik el a szelektív 
hulladékgyûjtésre kapott 
sárga zsákokat. Terv szerint 
ôsszel érkeznek a kukák a 
zacskók helyett. 

Az elsô sárga zsákokat már 
elvitték Békéscsabán. A kö-
vetkezô alkalom március 30-a 
lesz, ugyanis minden hónap 
utolsó szerdáján szedik össze 
a szelektív hulladékot. Mint 
megírtuk, papírt, fém csoma-
golóanyagot és mûanyagot 
lehet a sárga zacskókba tenni. 
Ha más kerül bele, azt a súlyán 
is lehet érezni, éppen ezért a 
szállítók kibontják a zacskót, 
és ha beigazolódik a gyanú, 
nem viszik el. A szelektíven 
gyûjtött szemétnek ugyanis 
pont az a lényege, hogy ne 
öntsék ki a szeméttelepen, 
ahol évtizedek alatt bomlik le 
például egy mûanyag palack. 
Helyette kerüljön a válogató-
ba, ahol szortírozás után újra-
hasznosító üzemekbe viszik a 
lomot, hogy ismét papír, fém 
vagy mûanyag készüljön belôle. 
Tervek szerint Békéscsabán 
a hulladékválogató szeptem-
berben indul be, onnantól zöld 
színû kukákat adnak a kertvá-
rosban élôknek zacskók he-
lyett. Addig is, minden családi 
ház három zsákot kap. Ha el-
fogyott, ingyenesen lehet újat 

igényelni az ügyfélszolgálati 
irodán a lakcím megadásával.  

Felmerült a kérdés, hogy 
üveget miért nem gyûjtenek 
szelektíven. Kozma János, a 
Békéscsabai Vagyonkezelô 
Zrt. vezérigazgatója a Csaba 
Rádiónak elmondta, az üveg 
fizikailag veszélyes hulladék, 
éppen ezért az, aki külön gyûjti, 
a szelektív hulladékgyûjtô szi-
geteken dobhatja be a meg-

felelô konténerbe. Ugyanez 
vonatkozik a rongyra is, ezt a 
hulladékot a szelektív szige-
tek mellett elhelyezett ruha, 
rongygyûjtô kukákban lehet 
elhelyezni.

További kérdése van a sze-
méttel kapcsolatban? Írjon az 
info@bmc.media.hu címre és 
lapunk következô számában 
válaszolunk rá.

F. K.

Az idei esztendô a 2014–2020 
közötti európai uniós ciklus leg-
kiemelkedôbb éve lesz pályá-
zati szempontból – írta a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara. 
– A tervek szerint, a 2014-ben 
indult ciklusban mintegy 1300 
milliárd forint áll Magyarország 
rendelkezésére a hazai mezô-
gazdaság és a hozzá kapcso-
lódó területek fejlesztésére, az 
Európai Bizottság által tavaly 
nyáron elfogadott vidékfej-
lesztési program keretében. 
A rendelkezésre álló forrás 30 
százalékát, közel 400 milliárd 
forintot már tavaly ki is írták. 
Az elsô kiírások agrár-környe-

zetgazdálkodás (AKG) és az 
ökológiai gazdálkodásra tör-
ténô áttérés, ökológiai gazdál-
kodás fenntartása témában 
jelentek meg. 

A program idei fejlesztési 
keretét már jóváhagyta a kor-
mány is. Több mint 800 milli-
árdnyi vidékfejlesztési forrást 
hirdetnek meg 59 felhívás ke-
retében, még ebben az esz-
tendôben. A vidékfejlesztési 
nagyberuházási pályázatok 
meghirdetései részben már 
elkezdôdtek, a további felhí-
vások megjelenése a követ-
kezô hetekben, hónapokban 
várható. 

Február közepétôl meg-
nyíltak az élelmiszeripart 
célzó támogatások, ennek 
keretösszege 151 milliárd fo-
rint. Pályázható a kertészet 
korszerûsítése, üveg- és fó-
liaházak létesítése, energia-
hatékonyságának növelése 
geotermikus energia felhasz-
nálásával, amelyre egyéni 
projekt esetén maximum 500 
millió forint, kollektív projekt 
esetén maximum egymilli-
árd forint vissza nem téríten-
dô támogatás nyerhetô el. A 
program kiemelt célja a vidéki 
munkahelyek megôrzése és 
újak teremtése, továbbá a 
munkaigényes ágazatok, kü-
lönösképpen az állattenyész-
tés, a kertészet és az élelmi-
szer-feldolgozás támogatása.

Fekete Kata
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szemétkérdés? Válaszolunk!
havonta egyszer gyûjtik a sárga zsákokat

az idei a vidékfejlesztés éve
Egyre több pályázat nyílik meg, érdemes fi gyelni

Ha van kérdése, írjon, és az újságban válaszolunk

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

INTERNET FIESTA PROGRAMOK
A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 2016. március 17–24.

03. 17., (csütörtök) 17.00 3D nyomtatás 
− Ismerkedés a technológiával

03. 18., (péntek)
13.30 Böngészés a neten – Gyere-
keknek szóló program a Jaminai Fiók-
könyvtárban
17.00 Anyák Online – Interaktív beszél-
getés a Csabaimami és az Ôrzôangya-
lok szervezôivel

03. 19., (szombat) 
14.30 BékésWiki – Egy közösségi össze-
fogással épülô adatbázis bemutatása
16.00 3D nyomtatás − Ismerkedés a 
technológiával

03. 21., (hétfô)
10.30 Hungaricana – Békés megyei fo-
lyóiratok az interneten (elôzetes jelent-
kezés alapján) 
12.00 Az internetezés veszélyei – Bé-
késcsabai Rendôrkapitányság elôadá-
sa a Jaminai Fiókkönyvtárban
15.00 A könyvtár új oktatótermének ün-
nepélyes átadása Szarvas Péter polgár-
mester köszöntôjével
17.00 Eszközbemutató − Tablet, 
E-book olvasó, GoPro kamera, Ipad, 
Videonagyító

03. 22., (kedd)
15.00 Matarka bemutató − Magyar Fo-
lyóiratok Tartalomjegyzékeinek Keres-
hetô Adatbázisa

03. 23., (szerda)
10.50–14.30 Netezz biztonságosan! − 
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat 
4 elôadása
17.00 Lauren Ipsum − Fiataloknak és 
szüleiknek szóló könyvbemutató és elô-

adás az élményalapú oktatásról – A digi-
tális írástudás, a programozás elsajátítá-
sa új, kreatív módszerekkel − SKOOL

03. 24., (csütörtök)
Operamesék Hábetler Andrással, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekesé-
vel (3 elôadás)
10.00 3D nyomtatás − Ismerkedés a 
technológiával
14.00 Eszközbemutató a Lencsési 
Könyvtárban − Tablet, E-book olvasó, 
GoPro kamera, Ipad

FOLYAMATOSAN ZAJLÓ PROGRA-
MOK, ONLINE JÁTÉKOK
• Fiesta kvíz 2016.
• Online információk Európáról − 3 

nap, 3 kérdés, 3 ajándékcsomag
• A Gépészeti és Számítástechnikai 

Szakközépiskola bemutatója
• Retro számítógépes élménytár. Tu-

dod-e használni? – Interaktív kiállítás
• Kiállítás a pixelgrafikai pályázat alko-

tásaiból 
• Vetítés a békéscsabai vasútállomás 

felújításának folyamatáról Milyó Pál 
képeibôl a Lencsési Könyvtárban

• Virtuális kiállítás az Interneten − Napi 
egy híres könyvtár, képtár, múzeum 
bemutatása a Lencsési Könyvtárban

• Eszközbemutatók folyamatosan
(részletek: http://konyvtar.bmk.hu)

Pályázatok:
Novellaíró és képzômûvészeti • 
pályázatok, melyek témája az I. 
világháború 
Pixelgrafikai pályázat• 

Mindhárom pályázat részleteirôl a Bé-
kés Megyei Könyvtár honlapján tájéko-
zódhatnak.

Arany János Mûvelôdési Ház

Márciusi programok
Március 11., péntek 15.00 
Kézimunkaklub Ledzényi Pálné 
vezetésével.
Március 15., 15.00 Március 15-ei 
ünnepség
Március 19., szombat 10.00 
Fûben-fában orvosság – 
Gyógyítók napja – az Arany 
János Mûvelôdési Ház és az 
Egységmûhely Egyesület közös 
programja

Állandó programok:
Hétfô:
11.00–18.00 Biliárdklub 
18.00–19.00 Gerinctorna 
17.30–19.00 Karate
Kedd:
17.00–19.00 Rovásírás-tanfolyam 
18.00–19.00 Alakformáló torna
Szerda: 
14.00–16.00
Mezômegyeri Nyugdíjas Klub 
11.00–18.00 Biliárdklub
17.30–18.30 Zumba
18.00–21.00
Mindenki néptánciskolája
minden 2. héten 17.00–20.00 
és szombaton 15.00–17.00
Körösök Völgye Vitézi Bandérium

Csütörtök:
10.00–12.00
Gyermek kézmûves-foglalkozás
13.00–16.00
Hagyományôrzô klub 
17.30–19.00 Karate

Jaminai Közösségi Ház

Március 10 és 31., (csütörtök) 
16.30 Ízvadász Fôzôklub 
Március 21., (hétfô) 10.00–
11.00 Baba-mama klub
Március 19., (szombat) 
9.00–11.00
Apa és Én – Húsvéti készülôdés
Kedd 10.00–11.00
Varázsmezô – kreatív foglalkozá-
sok kisgyermekeknek
Kedd 14.00–16.00
Jaminai Szlovák Klub
Kedd és csütörtök 16.30–18.30  
Gyerektorna
Kedd–péntek 17.00
MOZDULJ MEG!
Szerda és péntek 10.00–11.30  
Baba játszótér
minden szerdán 17.30–19.00 
Jóga
minden szerdán 13.00–17.00 
Gazda Nyugdíjas Egyesület 
összejövetelei
minden szerdán 16.45–17.45
és pénteken 16.30–17.30
Gyerekangol
minden vasárnap 10.00
Újforrás Baptista Gyülekezet

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛvELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon!

Pályázati szempontból ez az év a 2014–2020 közötti európai 
uniós ciklus legkiemelkedôbb éve lesz. A vidékfejlesztési 
program fô célja a vidéki munkahelyek megôrzése és újak 
teremtése, továbbá a munkaigényes ágazatok támogatása.
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Aktuális programjaink

Február 25., 19.00 Pál Feri elôadá-
sa. Fordulat: A változás kulcsa
Március 4., 21.00 CasinoLive kon-
certsorozat: Margaret Island, Bo-
lyongó turné

Indul a Tavaszi Fesztivál
Március 7., 18.00 Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar estje
Március 11. Európa Kiadó
Március 12. Hetvenszer Hétszer 
Bocsánat-koncert
Március 12., 19.00 Nônapi Batyus 
Bál – Slágerkoktél – Nosztalgia 
Táncestek – zenél a Torony Band
Március 12., 21.00 Móra Erzsébet 
és Gál Gábor akusztikus estje
Március 16. Zorán: Mindig más-
képp – unplugged 2016
Március 18. Ripoff Raskolnikov
Március 19., 18.00 A Premier 
Mûvészeti Szakközépiskola Jóté-
konysági Koncertje a kárpátaljai 
Mezôkaszonyi Zeneiskoláért

Kiállítások:

Március 3., 17.00 A mezômegyeri 
kézmûves falu kiállítása
Március 4., 17.00  Pintér Miroslav 
Festmények, faragások kiállítása
Március 7., 17.00 A DADA nyomá-
ban – vándorkiállítás
Március 8., 17.00 Szereday Ilona 
festômûvész kiállítása

Március 10., 17.00 Fábián Irén és 
Szôke Sándor tárlatának megnyitó-
ja
Március 11., 17.00 Kézzelfogható 
Mûvészet Mindenkinek – a „Kézzel-
fogható Alapítvány” kiállítása
Veterán Motor-kiállítás – Március 
végéig megtekinthetô.
Juhász Franciska patchwork ki-
állítása március 2-áig tekinthetô 
meg.

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 

Március 3., 18.00 Pavlovits Dávid 
gitármûvész, zeneszerzô koncertje
Március 4. „XV. A nappali szoba – 
a család közösségi terének – tex-
tíliái” és a „Viselet és viseletkiegé-
szítôk” kiállítás megnyitója
Március 17., 17.00 A solymászat 
múltja és jelene. Vozár János soly-
mász elôadása.
Március 18., 11.00 „Új utakon Mun-
kácsy nyomában” Munkácsy-díjas 
mûvészek bemutatója
Imre Mariann képzômûvész kama-
rakiállítása
Március 24–25. Kisnemesi Ott-
honok 15. Országos Találkozója. 
„Mûemléksorsok nyomában” Kon-
ferencia
Március 29., 15.30 Mûvészet-
történet. Képes elôadás-sorozat 8.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

XIV. „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL…”

Március 14., hétfô 15 óra – „Csak tiszta forrásból...” – a Kárpát-medencé-
ben élô és alkotó magyar fotósok számára XIV. alkalommal meghirdetett 
pályázat kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntôt mond 
és a kiállítást megnyitja dr. Ferenczi Attila tanácsnok. A díjakat átadja Takács 
Péter, a közösségi ház vezetôje. Ünnepi mûsort ad a Csabai Színistúdió. 
Közremûködik a Nefelejcs Népdalkör. A kiállítás megtekinthetô április 8-áig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig, elôzetes bejelentkezés után hétvégén is.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK

Március 21., hétfô 14.30 óra • – Amit a veseelégtelenségrôl tudni kell. A 
Nyugdíjasklub vendége dr. Berkesi Erika fôorvos. 
Március 22., kedd 18 óra • – „Aranymetszés, geometria, perspektíva” cím-
mel Barabás Ferenc tipográfus tart vetítéssel egybekötött elôadást a Már-
vány Fotómûhely foglalkozásán. 
Március 25., péntek 10 óra – • „Aneszteziológia kisgyermekkorban, ho-
meopátia babáknak és kismamáknak” címmel dr. Török Edina anesztezi-
ológus szakorvos és homeopátia orvos vetítéssel egybekötött elôadása a 
Baba-mama klubban.

KIRÁNDULÁS

Március 28., hétfô – a Természetjáró kör hagyományos húsvéti gyalogtúrája 
a jaminai bányatavak mentén Szabadkígyósra és vissza. Találkozó, indulás: 
9.20-kor az OBI elôtti parkolóból.

TORNÁK 

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött 

és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 

órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.    
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KÉSZÜLÔDÉS MÁRCIUS 15-ére,
óvodás- és iskoláscsoportoknak ajánljuk: 

huszárcsákó és párta készítése• 
organza rózsa és huszár figura• 
nemzetiszínû dísz pókfonással• 

kokárdakészítés filcbôl, gomb-• 
ból, gyöngybôl
textiltulipán készítése.• 

HÚSVÉTI AJÁNDÉKKÉSZÍTÔ HÉT, március 16–22. 
óvodás és iskolás csoportok számára választható foglalkozások: 
nyulas falikép készítése• 
nyuszis, tojásos agyagplakett• 
nyúl készítése ágasfából, gyap-• 
júból

mézeskalács-díszítés, nyúl, bá-• 
rány, tojás
textilszív készítése nyulacskás • 
dísszel.

Foglalkozásainkra elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés szükséges 
a 326-370 vagy a 30/3834-743 telefonszámon.
Belépôdíj: 300 Ft/fô, kiállítások megtekintésével.

CSABAI HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS
Családi tojásfestô délután a Meseházban (Békési út 17.)

Március 19-én, szombaton 14 órától berzselés (hagymahéjjal, levélrátéttel), 
csuhényúl, csibe és textil ajtódísz készítése. Díszítésre szánt fôtt tojást min-
denki hozzon magával!
A belépés ingyenes.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Március 23-án, szerdán 18 órakor

Helyszín: Nemzetiségi Klubház (Békési út 15.). Mûsoron Máthé Ferenc aján-
lásával: ÉJSZAKÁM MAUDNÁL – Eric Rohmer filmje, 1969.
A belépés ingyenes.

CITERAKIÁLLÍTÁS

Kádár Ferenc népzenész citeragyûjteményébôl válogatott kiállítás
megtekinthetô március 20-áig a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.) 
hétköznap 8–16 óráig.

1%
Ez évben is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át

MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Több mint negyven éve dí-
szíti a Lencsési Óvodában 
a csoportszoba falát egy 
monumentális festmény. 
Az erdô állatait felvonultató 
mû szerves része az intéz-
ménynek, rengeteg mese 
született már a szereplôirôl. 
Most pedig kiderült, Békés-
csaba egyik kiemelkedô 
mûvészének keze munká-
ját dicséri: Gaburek Károly 
egyik elfeledett alkotása.

A „Nyuszi” csoport falfestmé-
nye az óvodavezetôt, dr. Erde-
iné Gergely Emôkét Gaburek 
Károly egyik alkotására emlé-
keztette: a szülôi házuk falán 
látott hasonlót, amit a mûvész 
készített a családnak. Ezért el-
hívta a Munkácsy Mihály Mú-
zeum mûvészettörténészét, 
hogy segítsen eldönteni a kér-
dést. Gyarmati Gabriella meg-
erôsítette a mû valódiságát, és 
Békéscsaba önkormányzatá-

hoz fordult, hogy minél hama-
rabb védettség alá kerüljön a 
kivételes alkotás.

Az óvodába Banner Zol-
tán mûvészettörténész is 
ellátogatott, aki szerint azért 
is örömteli ez a felfedezés, 
mert nem sok monumentális 
munkája maradt fent a kiváló 
alföldi festônek. A városban 
ezen kívül tudomása szerint 
még egy látható. A szakem-

ber hozzátette, hogy mind-
két alkotás egy úgynevezett 
festôi dombormû, amely a 
freskóknál jóval idôtállóbb. 

Azóta arra is fény derült, 
hogy a mûvész 1973-ban ké-
szítette el az erdei állatokról 
szóló festményt. Az óvoda 
vezetôje elmondta: szeret-
nék egy mesébe foglalni a 
történetet. 

Vágvölgyi Nóra

A Rongy Elek, a példakép 
címû darabot mutatta be 
nemrég a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház. Veress 
Zoltán kolozsvári író mûvét, 
amely egy felkapaszkodó 
kismalacról szól, még nem 
játszották Magyarországon, 
Erdélyben viszont minden 
gyerek kívülrôl fújja. Most már 
a békéscsabaiak is tudják 
Rongy Elek viselt dolgait.

Gaburek Károly festménye a csarnok falán

a falra festett kincs nyomában
Gaburek-festmény a Lencsési Óvodában

rongy elek, az ellenpélda
A Napsugár Bábszínház malacokkal játszik

F e l H Í V á s
BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA

kitüntetés javaslattételére
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése a he-
lyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati rendeleté-
ben szabályozza a helyi pedagó-
gusok munkájának elismerésére 
létrehozott kitüntetés adományo-
zásának módját, feltételeit.

Évente két kitüntetés ado-
mányozása történik pedagógus-
napon.

A kitüntetés csak magánsze-
mélynek adományozható, el-
nyerésének feltételei: 

Békéscsaba városban leg-• 
alább 10 éve az oktatás, neve-

lés terén végzett magas szín-
vonalú szakmai munka,
szakmai elismertség mind a • 
felterjesztett saját intézményé-
ben, mind városi szinten,
szakmai, emberi feddhetet-• 
lenség.

A kitüntetett személyre javas-
latot tehetnek: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város önkormányzati 
képviselôi, az oktatásért felelôs 
bizottság, a nevelôtestületek, az 
iskolaszékek, a kisebbségi ön-
kormányzatok, a munkáltató.
A javaslat tartalmazza: az aján-
lott személy pontos adatait; az 

adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység részletes ismerteté-
sét, méltatását.

A javaslatokat

2016. március 31-éig

papíralapon a polgármesteri 
hivatal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályára (Békés-
csaba, Szent István tér 7.) és 
egyidejûleg elektronikus formá-
ban is a perenyi@bekescsaba.
hu e-mail címre kell megküldeni. 
A kitüntetés adományozásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyûlése 
dönt.

k i a D Ó  i n g a t l a n O k
Kiadó üzlethelyiségek
Békéscsaba, Irányi utca 4–6. (Nagy Imre • 
tér felôli bejárattal) 30 m2-es üzlet teljes 
közmûvel.
Békéscsaba, Szent István tér 10. 1. szá-• 
mú üzlet 90 m2-es teljes közmûvel, Justh 
Gyula utca felôli bejárattal.
Békéscsaba, Kinizsi utca 7–9. szám alatt • 
62 m2-es üzlethelyiség teljes közmûvel.
Békéscsaba, Autóbusz-pályaudvar • 
aluljárója üzletsorán 100 m2 üzlet teljes 
közmûvel.

Kiadó irodák
Békéscsaba, Szent István tér 10., 2. szá-• 
mú iroda 51 m2-es teljes közmûvel, Szent 
István tér felôli ablakokkal.
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3., 3 db • 
10 m2-es iroda egyben vagy külön. Teljes 
közmûvel.

Garázs:

19 m2-es garázs, Pásztor utca 95.

Felhívás teljes útszakasz-lezárások miatt!

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy Békéscsaba, 
Kazinczy utcában a Kisszik–
Tábor utca, valamint az 
Illésházi–Ihász utca közötti 
szakaszokon szennyvízcsa-
torna-rekonstrukciós mun-

kák kivitelezése miatt több 
ütemben teljes útlezárásra 
kerül sor.

A kivitelezési munka vár-
ható idôtartama:
2016. 03. 09–05. 30. között.

A Csaba Rádióban folyama-
tosan tájékoztatjuk a lakos-
ságot az aktuális forgalmi 
rendrôl.

Szíves megértésüket kö-
szönjük.
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Békéscsaba Megyei Jogú 
városban területi ellátási kö-
telezettséggel mûködô házi-
orvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi szolgáltatók 
magántulajdonában lévô ren-
delôk felújításához nyújtandó 
támogatás igénybevételéhez

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlése 
2015. június 25. napján tartott 
ülésén döntött arról, hogy Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város-
ban az egészségügyi alapel-
látási tevékenységet területi 
ellátási kötelezettséggel végzô 
háziorvosok, házi gyermek-
orvosok és fogorvosok tulaj-
donában álló, egészségügyi 
közfeladat ellátását szolgáló 
rendelôk tulajdonosai részére 
felhalmozási célú (felújítási) tá-
mogatást biztosít.
Pályázati feltételek:

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-• 
ros Önkormányzat Közgyû-
lésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága pá-
lyázati eljárás keretében 
támogatást állapíthat meg 

a háziorvosi tulajdonú ren-
delô háziorvos tulajdonosai 
részére a rendelô felhalmo-
zási (felújítási) célú támoga-
tására. A támogatás a ren-
delô felújítási költségeinek 
elôfinanszírozására és az el-
végzett felújítás utófinanszí-
rozására is felhasználható.
A támogatás mértéke: leg-• 
feljebb 333 330 Ft/év/ren-
delô.
A rendelô tulajdonosa a • 
támogatási összeget az 
egészségügyi közszolgál-
tatás biztosítására szol-
gáló rendelô felhalmozási 
(felújítási) célú kiadásainak 
csökkentésére/fedezetére 
használhatja fel. 
Amennyiben a fentiek szerint • 
meghatározott, a rendelô 
tulajdonjogával rendelkezô 
egészségügyi szolgáltató 
nem kíván élni az adott év-
ben a pályázati lehetôség-
gel, vagy a benyújtott pályá-
zatában igényelt támogatási 
összeg nem meríti ki a 2. pont-
ban meghatározott maximá-
lisan adható összeget, az a 

következô évre/évekre átvi-
hetô. Az éves keret legfeljebb 
5 évig gyûjthetô, legkésôbb 
2020. év végéig használható 
fel. Aki az elôzôekben meg-
határozott idôpontig nem 
nyújt be pályázatot, a továb-
biakban nem léphet fel tá-
mogatási igénnyel a fel nem 
használt összeg iránt.

A pályázatot a mellékelt pá-
lyázati adatlapon lehet elekt-
ronikusan vagy személyesen 
benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán. Cím: Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. 26-os iroda. 
Telefonszám: 452-252/4034-
es mellék. E-mail: kissne@
bekescsaba.hu.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. március 31. 
12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: A Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 
2016. áprilisban tartandó soros 
ülése

Ebben az évben közel húsz-
milliárd forint áll rendelke-
zésre a Békés megyei köz-
foglalkoztatási programok 
mûködtetésére. A témában 
Gajda Róbert kormánymeg-
bízott és Pántya Imre, a fog-
lalkoztatási osztály fôosz-
tályvezetô-helyettese tartott 
tájékoztatót. 

2016-ban jelentôsen bôvült a 
hosszabb idôtartamú progra-
mokkal támogatott közfoglal-
koztatói tevékenységek köre. 
A Járási Startmunka minta és/
vagy ráépülô közfoglalkozta-
tási programot Békés megye 
62 települési önkormányzata 
2016-ban is megvalósíthat-
ja. Idén a programpillérek a 
következôk: belterületi köz-
utak karbantartása, belvíz-
elvezetés, bio- és megújuló 
energia-felhasználás, helyi 
sajátosságokra épülô közfog-

lalkoztatás, illegális hulladék-
lerakó helyek felszámolása, 
mezôgazdaság, mezôgazda-
sági földutak karbantartása.

Az országos nagyfoglal-
koztatók által lebonyolított, 
valamint a megyét átlépô köz-
foglalkoztatási programok is 
jelentôs forrásokat hoznak 
Békés megyébe. Az Országos 
Hajléktalan Közfoglalkoztatási 

Program keretében pedig a 
békéscsabai, a békési és az 
orosházi önkormányzatok 40 
hajléktalan személyt vonnak 
be a foglalkoztatásba. 

Emellett az Önkormányzati 
Útôr program és a Varrodai 
tevékenységre irányuló köz-
foglalkoztatási ráépülô minta-
program is esélyt ad a közfog-
lalkoztatásra megyénkben.

közel húszmilliárd forint 
közfoglalkoztatásra Békésben

Gajda Róbert: Több mint 14 ezren vehetnek részt Békés 
megyében a közfoglalkoztatási programokban

Pályázati FelHÍVás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, a 2016/2017-es neve-
lési évre óvodai ellátást igénylô gyermekek szülei részére NYÍLT 
NAPOT szervezünk az alábbi idôpontokban:

2016. március 16., 17., 18.
(szerda, csütörtök, péntek) 900–1200 óra

A nyílt napok programja:
900–930 az óvoda bemutatása – tájékoztató  
930–1000 az óvoda bemutatása – infrastrukturális feltételek 

megtekintése
1000–1030 betekintés a csoportok életébe, irányított 

tevékenységekbe
1030–1200 szabad játék az udvaron – bepillantás a szabadidôs 

tevékenységekbe

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLÔKET!

A késôbbiekben – elôzetes idôpont-egyeztetés alapján – lehetô-
séget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is betekintsenek a 
csoportok életébe. 

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba 
egész területérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni a 66/453-530
és a 20/480-7602 telefonszámon lehet.

keDVes érDeklÔDÔ 
szÜlÔk!

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
értesíti a kedves szülôket, hogy a 2016/2017-es nevelési évben 
óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele az 
alábbi helyszínen történik:

Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. 
(a kórház mentôbejáratával szemben)

A jelentkezés ideje:

2016. április 11. (hétfô) 800–1800 óra
2016. április 12. (kedd) 800–1800 óra

2016. április 13. (szerda) 800–1800 óra

A jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô sze-
mélyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos ne-
velési igényû gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelölésérôl szóló 
szakértôi véleményt. Kérjük, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
és TAJ kártyáját is szíveskedjenek magukkal hozni.

Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmek-
ben gazdag óvodai életet megteremtve folyhat a gondozás, nevelés 
családias és nyugodt légkörben.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklôdô szülôket és gyermekeiket.

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész te-
rületérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni a 66/453-530
és a 20/480-7602 telefonszámon lehet.

Jelentkezés a szlOVák 
ÓVODáBa

eötvös cirkusz 2016!
Új Szuper produkció! 

IDÔUTAZÓ gálamûsor
Eötvös cirkusz – a manézs örök csodája minden 

nemzedéknek!

BÉKÉSCSABÁN, a TESCO mellett
március 25–28-áig

Az idôutazó címû vadonatúj szuperprodukció Magyarországon 
sosem látott elemekkel fûszerezi a hagyományos cirkuszt és a mo-
dern interaktív show-mûsorok látványos elemeit.
Az idôutazó kalandos útja a múlton át a jövôbe repít, ahol meglát-
juk, milyen a jövô cirkusza.

ELÔADÁSOK:
Péntek: 18.00 órakor
Szombat, vasárnap:
15.00, 18.00 órakor
Húsvéthétfô: 15.00 órakor

Pénteken: KETTÔT FIZET,
NÉGYET KAP KEDVEZMÉNY! 
A többi napokra a kedvez-
ményért figyelje honlapun-
kat! 

Infóvonal: 06-30/401-9507,
www.eotvoscirkusz.com, 
Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva:
10–18 óráig
Keressen minket a FACEBOO-
KON, ismerje meg a mûvészek 
mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a 
legfrissebb híreket a 40 fôs társulat életérôl! Legyen tagja Ön is rajon-
gótáborunknak! 

F Û T Ö T T  S Á T O R !  F Û T Ö T T  N É Z Ô T É R !



Bora Imre fesztiváligazgató 
elmondta, idén újdonság lesz 
a gyulai rendezvényen, hogy 
próbálnak egységes megje-
lenést adni a sátron belül és 
az azon kívül található fahá-
zakban, ahol a kereskedelmi 
fôzdék, a kiállítók mutatkoz-
nak be. Bora Imre a 7.Tv-nek 
adott interjúban hozzátette: 
olyan kiváló programot, olyan 
zenei palettát állítottak össze, 
amely vonzza az érdeklôdô-
ket. Naponta három-négy élô 
koncerttel készülnek, így min-
denki megtalálja, ami neki tet-
szik. Természetesen lesznek 
szakmai programok is, ezek 
közül az egyik legfontosabb a 
pálinkaverseny, amelyre idén 
a bérfôzetôk és a magánfôzôk 
külön kategóriában nevezhet-
nek. Ebben az esztendôben 
a kereskedelmi fôzdék nem 
vehetnek részt a megmérette-
tésen, de hosszú távon ebben 
változás várható.

– Most azért maradnak ki 
a kereskedelmi fôzdék, mert 
miután megvettük a fesztivál-

jogokat, kevés idônk maradt 
arra, hogy a kereskedelmi 
fôzdék versenyét olyan szín-
vonalon valósítsuk meg, aho-
gyan azt magunktól és egy 
országos versenytôl elvárjuk. 
A bérfôzetôket és a magánfô-
zôket azért vettük külön, mert 
úgy gondoljuk, hogy egy bér-
fôzdében készült párlat nem 
mérhetô össze egy otthoni 
üstben, saját cefrébôl, saját 
tudás szerint fôzött termékkel. 
Eddig igen sok, több mint 150 
párlat érkezett be. S a valódi 
dömping az utolsó napokban 
várható, vagyis a március 20-
ai határidô elôtt jelentkeznek 
majd a legtöbben. A zsûri vak-
teszten fog bírálni – mondta 
Bora Imre.

A Gyulai Pálinkafesztivá-
lon azonban nemcsak ízlelni 
lehet majd az italt, hanem be-
szélgetni is róla. Erre szolgál a 

Pálinka jövôje címmel rende-
zendô szakmai konferencia, 
ahova bárki ellátogathat. Itt 
egyebek mellett szó lesz az 
adózásról, a jövedéki törvé-
nyek változásáról, a pálinka 
pozícionálásáról és természe-
tesen a hungarikumokról.

Bora Imre úgy véli: a pá-
linka maga hungarikum, de 
a fesztiválon feltûnik majd 
hungarikumként a gyulai és 
a csabai kolbász és a méz is. 
Bora Imre és csapata évek 
óta elkötelezett híve a hun-
garikumoknak. Éppen ezért 
szervezik a Kárpát-medence 
Nemzeti Értékei és Hungari-
kumai Kiállítást is, amelynek 
tavaly több mint 140 kiállítója 
volt. Idén szintén a békéscsa-
bai Sörfesztivál- és Csülökpa-
rádé idôpontjában, de a Szent 
István téren kap majd helyet a 
tárlat.
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a pálinka maga a hungarikum
Bér- és magánfôzôk párlatait zsûrizik

színes

Április 15–17-én 17. alka-
lommal rendezik meg a 
Gyulai Pálinkafesztivált a 
várkertben. A háromnapos 
fesztivál középpontjában 
a hungarikumok állnak. A 
szervezôk arra törekednek, 
hogy a rendezvény ismét 
az ország és a szakma elsô 
számú pálinkafesztiválja le-
gyen.

Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyû- 
lésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a 2016. évi közmûvelôdési és 
mûvészeti céltámogatás elnyerésére.

Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyûlésének 
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályáza-
tot hirdet a 2016. ÉvI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

ifjúsági garzon lakásokban történô elhelyezésre

2016. ÉVI KÖZMÛVELÔDÉSI 
ÉS MÛVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS PÁ LyÁ ZATI FELhí VÁS PÁ LyÁ ZATI FELhí VÁS

A pályázat célja: a békéscsa-
bai állampolgárok és mûve- 
lôdô közösségeik kulturális te-
vékenységének támogatása.
A pályázók köre: alkotó- és 
elôadómûvészek / Békés-
csabán mûködô egyesületek, 
alapítványok, egyéb szerve-
zetek / rendezvényszervezôk 
/ egyházi jogi személyek / 
közmûvelôdési, oktatási in-
tézmények.

Kategóriák:
A kategória:
Az alábbi területeken végzett 
egyéni vagy csoportos mûvé- 
szeti tevékenység, mûvészeti 
alkotások létrehozása, illetve 
bemutatása, a szükséges fel-
tételek megteremtése, 
1. Irodalom és színházmûvé- 

szet
2. Zene- és táncmûvészet
3. Képzômûvészet, fotó- és 

filmmûvészet
B kategória: Közmûvelôdési, 
mûvészeti rendezvények / tá-
borok szervezése. 

A pályázati keretösszeg 
(A-B kategória összesen):
4 500 000 Ft
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2016. április 1.
Támogatási idôszak: 2016. 
március 1.–2017. február 28.

A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2016. áp-
rilis 27.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016-
ban az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordu-
lójára kiemelt rendezvényként 
tekint. Az elbírálásnál elônyt 
élveznek azok a pályázatok, 
amelyek méltó módon, széles 
társadalmi rétegeket, külö-
nösen az ifjúsági korosztályt 
megszólítva idézik fel az ’56-
os eseményeket, ápolják a 
meglévô emlékeket.

A pályázattal kapcsolatos 
részletes információk és a 
pályázathoz szükséges ûrlap 
a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztályán (Békéscsaba, Szent 
István tér 7., 66/452-252/2512, 
hudak@bekescsaba.hu) is 
igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról letölthetô.

Az önkormányzati támoga-
tásokra Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének az önkor-
mányzati támogatások nyúj-
tásáról szóló 24/2013. (X. 4.) 
önkormányzati rendeletét kell 
alkalmazni.

A pályázat célja: Értékközpontú 
és értékteremtô ifjúsági progra-
mok létrehozása, a 6–29 év kö-
zötti gyermek- és ifjúsági korosz-
tály aktív részvételével kulturális 
programok szervezése, amelyek 
szervesen illeszkednek a Bé-
késcsabán mûködô gyermek és 
ifjúsági közösségek, szervezetek 
szakmai tevékenységébe, mun-
kájába. 

Pályázati keretösszeg:
1 200 000 Ft.
A pályázat megvalósulásának 
határideje: 2016. március 1. – 
2017. február 28.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. április 1.
A pályázatok elbírálásának vár-
ható határideje: 2016. április 27.

PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK:

„A” kategória 
Pályázók köre: Békéscsabán 
mûködô általános iskolai, közép-
iskolai diákönkormányzatok és 
kollégiumi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: 
Tanítási órán kívül esô szabadi-
dôs tevékenységek (közösség-
fejlesztô programok, program-
sorozatok, tréningek, képzések, 
diákrendezvények) megvalósí-
tása, iskolaújság, iskolarádió 
mûködtetése.

„B” kategória 
Pályázók köre: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város területén 
mûködô gyermek- és ifjúsági 
szervezetek, ifjúsági korosztály-
lyal foglalkozó önszervezôdô kö-
zösségek, civil szervezetek 

Támogatható tevékenység: a 
gyermek- és ifjúsági korosztály 

önmegvalósítását biztosító, a 
közösséghez tartozás élményét 
erôsítô – tanítási idôn kívüli (hét-
végi, szabadidôs, szünidei stb.) – 
gyermek és ifjúsági programok, 
képzések, rendezvénysorozatok 
megvalósítása

„C” kategória 
Támogatható tevékenység: új if-
júsági közösségi terek létrehozá-
sa, a meglévôk támogatása 

A pályázathoz pályázati ûrlapot 
kell kitölteni, amely a polgármes-
teri hivatal oktatási, közmûve- 
lôdési és sportosztályán (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.) 
is igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hírek 
oldaláról letölthetô.

Az önkormányzati támogatá-
sokra Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyû- 
lésének az önkormányzati tá-
mogatások nyújtásáról szóló 
31/2014. (XI. 28.) önkormányza-
ti rendeletét kell alkalmazni. A 
KIOS Bizottság a döntési eljárás-
ban elsôsorban a célkorosztály-
nak szóló programokat, rendez-
vényeket preferálja. 

A pályázatokat az alábbi cím-
re kérjük beküldeni: Békés-
csaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, Oktatási, 
Közmûvelôdési és Sportosztály, 
5600 Békéscsaba, Szent István 
tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban tá-
jékoztatás kérhetô Buzder Brigit-
ta ifjúsági referenstôl telefonon a 
66/452-252/2513 melléken, vagy 
a buzder@bekescsaba.hu e-ma-
il címen. 

1. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô ifjúsági garzonház, 
Békéscsaba, Dózsa György 
út 7. fszt. 10. szám alatti lakó-
egységében történô elhelye-
zésre. 

 A garzonház kétszintes, a pá-
lyázható garzonlakás alapte-
rülete 30 m2, összkomfortos, 
amely a következô helyiségek-
bôl áll: egy szoba, konyha, für-
dôszoba (WC-vel).

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tulaj-
donában lévô „Felkelô Nap 
Háza” Ifjúsági Garzonház 
Békéscsaba, Fövenyes u. 
1/2.  5. em. 33. szám alatti 
lakóegységében történô el-
helyezésre. 

 A Fövenyes utcai ifjúsági gar-
zonház hatszintes épületében 
(földszint + négy emelet + te-
tôtér) a garzonlakások átlagos 
alapterülete 40 m2. A lakások 
a következô helyiségekbôl áll-
nak: nappali, hálószoba, für-
dôszoba, konyha, kamra, WC.

 
3. Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzat tulaj-
donában lévô Békéscsaba, 
Andrássy út 55–57. szám 
alatti lakásokban, Ifjúsági 
Garzonban történô elhe-
lyezés feltételei alapján az 
alább felsorolt bérlemények-
ben.

Békéscsaba, Andrássy út 55–
57. (egyszobás, összkomfortos, 
23/24 m2 alapterületû lakások)
Az alábbiakban felsorolt lakások 
pályázhatók:

Andrássy út 55–57. V. em. 39.• 
Andrássy út 55–57. VI. em. 47.• 
Andrássy út 55–57. II. em. 14.  • 

A bérleti díj az összes pályázható 
lakásnál: 5449 Ft

Az ifjúsági garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére 
a 35 év alatti házaspárok/élettár-
sak nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem 
szociális rászorultság alapján 
történik. A pályázat elbírálásá-
nál elônyben részesülnek azok 
a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai • 
lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy fô-• 
iskolai) végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôtaka-• 
rékossággal, vagy építési te-
lekkel rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlôk • 
kötelesek 70 000 Ft óvadék 
megfizetésére.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. március 17. 12.00 
óra. (A határidôn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának he-
lye: Polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. 23-os 
irodában.

A pályázat benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a 
polgármesteri hivatal szociálpo-
litikai osztályán igényelhetô és 
letölthetô a www.bekescsaba.hu 
honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályán kérhetô. Telefonszám: 
452-252/4212-es mellék.



Moliére a 17. századi francia 
társadalom figuráit gúnyolta 
ki kíméletlenül a vásári ko-
média eszközeivel, a népi hu-
morból merítô vígjátékában, 
amit Merô Béla rendezésé-
ben a szereplôk hangsúlyos 
karakterekkel, erôteljes mi-
mikával, jellegzetes moz-
gással, harsány színekkel 
keltettek életre. Az ironikus 
felnagyításon, a mulatságos 

bohózaton jót nevetünk, de 
aztán el is gondolkodhatunk: 
miféle visszásságok, milyen 
jellemhibák? Mennyire vol-
tak jellemzôek és károsak 
akkor? Na és most? Bele-
gondolni is rettenetes, hogy 
Harpagonok, ilyen undorító, 
kártékony figurák manapság 
is él(het)nek körülöttünk.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház vendégjátéka, Merô Béla 

színvonalas rendezése és a 
mûvészi alakítások remélhe-
tôleg felkeltik az ifjúság érdek-
lôdését Moliére és A fösvény 
mondandója iránt, meghoz-
zák a kedvet az olvasáshoz 
és a színházlátogatáshoz. 
Talán az elôadás élménye, a 
görbe tükör, az erkölcsi lecke 
gondolatokat is ébreszthet 
arról, hogy melyek az igazi 
értékek az életünkben, és 
érdemes-e feláldozni szemé-
lyes kapcsolatainkat, szerel-
met, barátságot, szeretetet 
az anyagi javak, az érdekek, 
a minden áron való érvénye-
sülés érdekében.

Niedzielsky Katalin
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Elôdeink, majd 250 esztende-
je megásták a „kanálist” – az 
Élôvíz-csatornát, azaz a csa-
bai Köröst –, melynek med-
rét az elsô és második fahíd 
között szélesebbre tágították, 
kikötônek. Idáig úsztatták le a 
fát szállító tutajokat Erdélybôl 
egy évszázadon át. Késôbb 

1917 táján a Köröst visszate-
relték általános szélességû 
medrébe, s a kikötô medrét 
feltöltötték. Egy évtizeden át a 
feltöltött területet benôtte a fû 
és a gaz.

1928 tavaszán az egész 
város kettôzött igyekezettel 
kezdett neki az addig elha-

nyagolt fásításnak. Elsôként a 
Körös-csatorna feltöltött med-
rénél kezdték a facsemeték 
kiültetését. A víz szélén kosár-
fonó füzet dugdostak le, hogy 
szomorúfüzek szegélyezzék 
majd a vízpartot. Távolabb fe-
ketefenyô-, hárs- és nyárfacse-
metékkel ültették be az egész 
területet, középen az átjárás-
hoz utat biztosítva. Évtizedek 
elteltével az egykori kikötô 
fásított hely lett, melyet a la-
kosság csak Kisliget néven is-
mert. A Kisliget hosszú idôn át 
volt helyszíne a május elsejei 
majálisok rendezvényeinek.

1989-tôl közterületként, 
az Aradi vértanúk ligeteként, 
az 1848-as szabadságharc 
vértanúhalált halt hôseinek 
városi emlékhelye lett.

Gécs Béla

Az egykori kikötô feltöltött medrének felvétele a Gyulai úti hídról

Az Aradi vértanúk ligetének részlete, 2007

A misszió célja a középiskolások érdeklôdésének felkeltése a mûalkotások iránt

Békéscsaba anno
A csabai kikötô medrének fásítása

színház az iskolában
Molière A fösvény címû darabját mutatták be

„A színház házhoz megy” kezdeményezés keretében tizen-
két iskolában mutatja be Molière A fösvény címû darabját a 
Békéscsabai Jókai Színház. A misszió célja a középiskolá-
sok érdeklôdésének felkeltése az irodalom, a mûalkotások 
iránt. A produkciót – Merô Béla rendezésében, Bartus Gyu-
la Jászai-díjas színmûvésszel a címszerepben láthatják. 
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Mindenki másnak képzeli az 
államalapítót. A békéscsabai 
önkormányzat hagyta szár-
nyalni az alkotók fantáziáját, 
amikor pályázatot írt ki. Szin-
te egyetlen kitételként azt fo-
galmazták meg, hogy olyan 
maketteket várnak, amelyek 
méltó emléket állítanak állam-
alapító királyunknak. Ez so-
kakban gondolatot ébresztett, 
hiszen minden eddiginél 
többen, 23 alkotó 27 tervvel 
jelentkezett. A szakmai zsûri 
hat alkotást választott ki, a 
közgyûlés pedig a csongrádi 
Máté István elképzelése mel-
lett tette le a voksát. Az ötleté-
nek felvetôje, dr. Kerekes Atti-
la önkormányzati képviselô is 
e mellett szavazott.

– Másfél évvel ezelôtt fo-
galmazódott bennem meg 
a gondolat, hogy Békéscsa-
ba fôterére nagyon kellene 
egy Szent István-szobor, ezt 

a közgyûlésen is jeleztem. 
A megyei jogú városok kö-
zül talán csak nálunk nincs 
ilyen, miközben a fôteret 
Szent István térnek hívják, 
1910-ben még az elôde-
ink nevezték el így – tudtuk 
meg dr. Kerekes Attila ön-
kormányzati képviselôtôl. 

A kétalakos kompozíció 
egyelôre csak maketten 
látható. Ha elkészül, az al-
kotó elképzelései szerint 
körülbelül három és fél 
méter magas lesz. Máté 
István szobrászmûvész 
elmondta: azért választot-
ta Szent István alakját a 
boldogságos Szûz Mári-
ával, mert 1038-ban kirá-
lyunk Szûz Mária oltalmába 
ajánlotta az országot. Máté 
Istvánnak számos szob-
rát láthatjuk köztereken. A 
csongrádi mûvész készítette 
például Gyulán az 1848–’49-

es honvédtiszti emlékhelyet, 
Hódmezôvásárhelyen Szent 
Kristófot ábrázolta, de Szent 
Istvánról is készített már alko-
tásokat. 

Fekete Kata

Nám je už to nič nového, že 
v meste a popri meste tiah-
ne železnica (vasút) na ktorej 
chodí vlak (vonat); ale nebo-
lo to tak, naším otcom, ktorí 
inakšiu prieležitosť neznali, 
ako koč, do ktorého boly kone 
zapriahnúté.

Na Čabe prvý bol starý Ča-
rejš, otec nebohého pána uči-
tela Čarejša, ktorý na železnici 
cestoval od Szolnoku do Pešti 
a nazad. V Szolnoku čakal 
ho koč, ktorý potom dobrými, 
rezkými koňmi priviezol ho na 
Čabu. Bývali na širokej ulici. 
Celá ulica sa temer shromaž-
dila u Čarejšov, aby z úst oči-
tého svedka (szemtanútól) po-
čuli, aká je to tá železnica? 

Starý Čarejš počal vyprávať: 
– „Prišli sme do Szolnoku, 

tam je jeden veliký dom. V 
tom dome, ktorý „állomásom” 
menujú (slovenský „stanica”) 
zaplatili sme pár fi lliérov, do-
stali sme malú kartičku a tak 
sem si sadli do jednej s dosiek 
pripravenej chyžky – ktorá na 
železné osy (vas tengelyekre) 
bola postavená. Zacengali – a 

mašina pískala – potom sa tá 
chyžka pohybovať počala – a 
viete tak pekne sme prišli do 
Pešti”.

Tu sa ozval jeden múdrý hlas: 
– „Báťa, povedzte, či tam 

naozaj neboly kone zapriahnu-
té do tej mašiny?”

– „Nikde som nevidel” – od-
povedal Čarejš.

– Viacerí počúvajúci, ich 
bolo veľa, ktorí sa vyslovili, že 
oni neveria, že by sa tá chýžka 
bez koní pohybovať mohla!

Roku 1858-ho bola vysta-
vená prvá železnica od Szol-
noku do Aradu. Táto železnica 
nemala tým smerom isť, ako 
dnes, ale cez Sarvaš, Békéš 
a Ďulu, než obyvatelia tých 
miest nechceli s ničim prispieť 
k stavbe železnici a väčšina 
národu tak smýšľala, že fur-
mani budú o chlieb priprave-
ný, a kone nebudú mať cenu. 

Jeden, ináče veľmi usilovný a 
poctivý gazda v jednej porade 
sa aj tak vyslovil:

– „Že je železnica nie po-
trebná, lebo statočný človek sa 
netúla, sedí doma a pracuje”. 

Čaba dala tehly ku stavbe 
železničnej stanici a pozemok. 
Roku 1858-ho začiatkom No-
vembra prišiel prvý vlak (vo-
nat) na Čabu. Kto len mohol, 
ustanovil sa na stanici, veď 
mnohí starí ľudia, nevideli v 
živote svojom nikdy železnicu. 
Zastál vlak pred stanicou. Ma-
šina boľa ovenčená. Niektorí 
zvedaví až k mašine prišli a s 
prútikom udreli na mašinu, či 
predsa nie sú tam kone skryté. 
Mašinista nevedel pochopiť, 
že prečo biju niektorí prutikami 
mašinu, a keď ich vždy viac a 
viac prišlo, pustil paru na pri-
stojicích – a tí potom ušli. 

Forrás: Munkácsy Mihály 
Múzeum adattára

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Wlassics sétá-
nyon 4. emeleti, 1,5 szobás, 40 
m2-es, kombi kazános, karban-
tartott üres panellakás eladó.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek eladó. 
Villany, telefon az utcában. Tel.: 
30/574-0913, délutáni hívással.

Békéscsabán 1,5 szobás lakás 
eladó! Érd.: 70/206-4688
14.00–16.00

SZOLGÁLTATÁS

Kútfúrás! Lakossági és öntözô-
kutak fúrása. Csaba Kártya-elfo-
gadó hely! Gyebrovszki Károly.
Tel.: 30/416-5909.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása. Tel.: 
454-171, 70/212-6776. 

MEDOSOFT könyvelôiroda a 
belvárosban, a nagypostától 50 
méterre, az Európa ház aljában. 
Telefon: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

Iroda, lépcsôház takarítását 
vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, kulcsmáso-
lás. Utánfutó-kölcsönzés, 6 m 
hosszúig nyújtható, billentô ön-
ürítôs platóval is! Dobos István 
u. 20. Tel.: 30/233-4550, 70/335-
7584, 66/636-135.

OKTATÁS

Játékos atlétikai edzések 6–12 
éves gyerekeknek az atlétikai 
klubnál.
Tel.: 20/238-1620.

Angoltanítást vállalok.
Tel.: 20/238-1620.

Matematika általános és közép-
iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszo-
bai tükör, 2 db karnis (230, 250 
cm), Daewoo, LG és Graetz 
színes tévé, lábbal hajtós, szek-
rényes UNION varrógép, fehér 
sarokpolc, új ülôkés hátizsák, 
új széktáska, új húzós bôrönd, 
egy pár hálószobai fali lámpa, 
függesztékek búrával eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

Kedves Gyerekek!
JátszóTér rovatunk megfejtését beküldhetitek az 
info@bmc.media.hu címre, behozhatjátok, vagy 
beküldhetitek a Békéscsabai Médiacentrum Kft.-
hez: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. A 
levélen tüntessétek fel: JátszóTér.
A helyes megfejtést beküldôk között havonta sor-
soljuk ki a nyertest. Februári nyertesünk Erdôsi Lo-
retta, akit ajándékcsomag vár a szerkesztôségben 
(idôpont-egyeztetés a 66/740-700 telefonszámon).
Február 11-ei megfejtésünk: Keringôzik a kanál. 
Február 25-ei megfejtésünket a képen láthatjátok.

szent istván-szobor a fôtéren
Kétalakos kompozíciót készít Máté István 

isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

az elsô vonat Csabán
Prvý vlak na Čabe

A legutóbbi közgyûlésen eldôlt, milyen Szent István-szo-
bor díszíti Békéscsabán a Szent István teret 2018-tól. A 
testület a 27 beérkezett pályázatból Máté István alkotá-
sát választotta, amelyen az államalapító Mária oltalmába 
ajánlja az országát. A mû öt-hat méter magas lesz.

Egy kedves visszaemléke-
zés található a Munkácsy 
Mihály Múzeum adattárá-
ban arról, hogy milyen volt 
egy csabai számára az elsô 
utazás vonaton. 

KAMÉLEON ANGOL BÁLÁS HASZNÁLTRUHA-ÜZLET
Békéscsaba, Szabó Dezsô u. 34. (A piac utcája)

2016 .  03 .  16 -ÁTÓL ÁTAL AKULUNK! NAPI ÁRESÉS!

 Áraink: Nyitva:
Szerda: ........... 1590 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Csütör tök: ...... 1390 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Péntek: ............1190 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Szombat: .......... 990 Ft/kg ................... 8–13- ig
Hét fô: ............... 790 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Kedd: ............... 590 Ft/kg ................... 9 –15- ig

Á R U C S E R E :  M I N D E N  S Z E R D Á N

Ha egyedi, divatos ruhákat szeretne olcsón, keressen bennünket!

Békéscsabán a berendezési tárgyak
üzemeltetését 2016. 01. 01-tôl a Csabaclean Bt. 

(5600 Békéscsaba, Gorkij u. 54.) végzi.

Észrevételeikkel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi 
elérhetôségeken tehetik meg hétköznapokon,

munkaidôben.

Tel.: 06-20/2-631-632
e-mail: csabaclean@csabaclean.hu

Mucsányi Jánosné 90 éves Tóth Pál 90 éves Selmeci Mihályné 95 éves

P á l y á z a t i  F e l H Í Vá s
Békéscsaba Megyei Jogú város 
Önkormányzat Közgyûlése az aláb-
bi köznevelési intézmény maga-
sabb vezetôi (óvodavezetôi) állásá-
ra pályázati felhívást ír ki:

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótele-
pi Óvoda (5600 Békéscsaba, Szigli-
geti utca 3.)

A magasabb vezetôi beosztás 2016. 
augusztus 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtási határideje: 
2016. április 12. napja. 
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. június 30. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes szövege a 
www.bekescsaba.hu honlapon, az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
valamint a https://kozigallas.gov.hu 
honlapon olvasható.




