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Sasa Nedeljkovic vezetôedzô 
az idény kezdetén így fogal-
mazott: Kemény készülésen 
vagyunk túl, fizikailag és men-
tálisan is sokat követeltem a 
csapattól. A tétmeccseken fo-
lyamatosan építkezünk majd, 
a célokat kitûztük, amelyekért 
sokat kell majd dolgozni. 

A sok munkának meglett 
az eredménye. Megerôsített 
kerettel kezdett a csapat, 
amely a bajnoki menetelés 
közben remekelt a CEV-
kupában, veretlenül jutott el 

a Közép-európai Liga dön-
tôjéig és megnyerte törté-
nete elsô Magyar Kupáját is. 
Kilenc hónap munka után 
pedig jött az idei feladatok 
utolsó állomása: a bajnoki 
cím megvédése.

A csabai együttes az idény 
közben ötször találkozott a 
Vasassal és mindannyiszor 
gyôzött. A fináléban rende-
zett három mérkôzésen tíz 
szettet játszott a BRSE, ebbôl 
kilencet meg is nyert. A csa-
bai lányok a finálé harmadik 

mérkôzésén mintegy kétezer 
szurkoló elôtt „örömröplab-
dát” nyújtottak és besöpörték 
a bajnoki címet.

– Egy kicsit izgultam a mér-
kôzés napján, de ilyen szur-
kolótábor elôtt nem lehetett 
mást tenni, csak megnyerni 
a bajnokságot – fogalmazott 
a szurkolók gyûrûjében Soós 
Nikolett csapatkapitány.

Az együttes a bajnoki cím-
védéssel és a kupagyôzelem-
mel a klub legeredménye-
sebb szezonját produkálta. Mi 
pedig mit tehetnénk mást: kö-
szönjük, hogy harmadszor is 
megtörtént a csoda, köszön-
jük, hogy idén is elkáprázta-
tott bennünket a Békéscsabai 
Röplabda SE.

Kovács Dávid

A ballagás nem csupán egy 
iskola és a család, hanem 
egy település ünnepe is. Bé-
késcsaba polgármestereként, 
Márai Sándor imént idézett 
gondolatának szellemében, 
szeretettel köszöntöm a kö-
zépiskolai tanulmányaikat be-
fejezô fiatalokat. 

A ballagás arra figyelmez-
tet, hogy vannak dolgok az 
életünkben, amelyek velünk 
együtt múlnak el úgy, hogy so-
sem térnek vissza többé. Azért 
gondolom azt, hogy velünk 
együtt, mert az ember termé-
szetéhez szorosan hozzátar-
tozik ez a tulajdonság: egyik 
nap sem vagyunk ugyanazok, 
mint akik elôzô nap voltunk. 
Elég, ha arra gondolunk, hogy 
minden egyes nappal többet 
tudunk a világról, hiszen min-
den nyitott szemmel végigélt 
nap új tapasztalatokkal gyara-
pít bennünket. 

Mégis, az ilyen kiemelke-
dô alkalmakkor érezzük leg-
inkább az idô súlyát. Az ilyen 
pillanatoknak köszönhetôen 
tudjuk igazán megbecsülni 
azt, ami velünk történt. Hiszen 
az életünkben történô jelen-

tôségteljes dolgok értékét az 
adja, hogy egyszeriek és meg-
ismételhetetlenek. Egy emlé-
kezetes osztálykirándulás ép-
pen azért felejthetetlen, mert a 
szívünkben ôrizzük. Mit érne, 
ha újra és újra átélhetnénk 
ugyanazt az örömöt, amit egy 
sikeres verseny után éreztünk? 
Mit érne a gyôzelem, ha meg-
ismételhetnénk ugyanazt a bi-
cikliscselt, amivel megnyertük 
az iskolai focibajnokságot? Azt 
hiszem, nem is kell több példát 
sorolni ahhoz, hogy megért-
sük: életünket az egyszeri és 
megismételhetetlen dolgok 
teszik igazán érdekessé, izgal-
massá és felejthetetlenné. 

Végezetül Szabó Pál gon-
dolatát fogadjátok útravalóul:

„Eddig csak álmodtunk, ter-
veztünk még,/ most valóra 
válhat minden, ami szép./ 
Az élet, a munka tárt karok-
kal vár,/ s hogy szép lesz-e, 
csak rajtunk áll.”

Kívánom, hogy valóban szép 
és sikeres legyen! 

Szarvas Péter 
polgármester

A polgármester irodájában 
Orbán Viktor miniszterelnök, 
Lázár János miniszter, Nagy 
János államtitkár, Szarvas Pé-
ter polgármester, Hanó Miklós, 
Kiss Tibor, Nagy Ferenc alpol-
gármesterek és Vantara Gyula 
országgyûlési képviselô két-
órás egyeztetést folytattak a 
fejlesztésekrôl. Ezt követôen 
Orbán Viktor és Szarvas Péter 
a városháza dísztermében írta 
alá a Modern Városok Prog-
ram Békéscsabára vonatkozó 
keret-megállapodását.  

Orbán Viktor emlékeztetett 
arra, hogy a 2010-es válasz-
tás után 9,5 milliárd adósság-
tól szabadították meg Békés-
csabát, 2010 és 2013 között 
pedig 65 milliárd forintnyi fej-
lesztés érkezett ide. 

– Az ország nem úgy tartja 
számon Békéscsabát, mintha 
segítségre szorulna, ez egy 
kiaknázatlan lehetôségekkel 
rendelkezô város! A követke-
zô 20 év fejlesztési iránya az, 
hogy Békéscsaba minél gyor-
sabban elérhetôvé váljon. 

Helyre kell állítani az ország 
éléskamrájának státuszát is a 
térségben. Fontos a gép- és 
nyomdaipar megerôsítése. 
Abból lehet valamit csinálni, 
amihez értünk, Békéscsabá-
nak ez a nyomdászat, ezért 
több mint egymilliárd forintból 
nyomdaipari tudás- és képzô-
központ is létesül – mondta 
Orbán Viktor, hozzátéve, hogy 
az elképzeléseknek nem a 
tervek, hanem a pénzügyi le-
hetôségek szabnak határt. 

Szarvas Péter kiemelte, hogy 
ilyen lehetôség egy emberöl-
tôben csak egyszer adatik, a 
város gondos gazda módjára 
bánik majd a fejlesztésekkel. 

A megállapodás eredmé-
nyeként – az M44-es autóút 

megépítésén túl – a követke-
zô fejlesztésekre számíthat 
Békéscsaba, összesen több 
mint harmincmilliárd forintból: 
újraépítik a hûtôházat; létre-
hoznak egy zöldségszárító 
és egy paradicsomsûrítmény-
üzemet; megújul a csabai pi-
actér; nyomdaipari képzô és 
tudásközpont alakul; fejlesztik 
a sportcsarnokot; 50 méteres 
versenyuszoda épül; itt lesz a 
röplabda-akadémia; tovább 
fejlesztik a CsabaParkot; ko-
moly forrást kap a repülôtér; 
vízi utat alakítanak ki Békés, 
Békéscsaba és Gyula között. 

(A fejlesztések részleteirôl a 
2., 3., 4. oldalon olvashatnak).

Varga Diána

„A világ megismeré-
se érdekes, hasznos, 
gyönyörködtetô, félel-
mes vagy tanulságos; 
önmagunk megisme-
rése a legnagyobb uta-
zás, a legfélelmesebb 
felfedezés, a legtanul-
ságosabb találkozás.”

A kormány 2015-ben indította el a Modern Városok Prog-
ramot, melynek keretében a miniszterelnök egyezteti a 
megyei jogú városok önkormányzataival a települések 
hosszú távú fejlesztési terveit. Békéscsabára április 26-
án látogatott el Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester a városháza dísztermében írta alá a keretmegállapodást

Megvédte bajnoki címét a Békéscsabai Röplabda SE csapata

Harmadszor is bajnok a Békéscsabai Röplabda Se!
Hibátlanul teljesített ebben a szezonban a csabai együttes

Megvédte bajnoki címét, harmadszor is magyar bajnok 
lett a BRSE! A csabai lányok ellenfele az elôzô két év-
hez hasonlóan a Vasas csapata volt a döntôben. Sasa 
Nedeljkovic együttese 3–0-ás összesítéssel gyôzte le a 
fôvárosi riválist. A BRSE zsinórban harmadik alkalommal 
nyerte meg a magyar bajnokságot!

Kedves érettségizô Diákok!

Békéscsabán járt Orbán Viktor
Több mint harmincmilliárdos fejlesztés jöhet

A végzôsök köszöntése
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Ma még magasan elrepül-
nek Békéscsaba felett az 
utasszállító gépek, ám a jö-
vôben akár itt is landolhat-
nak közepes kategóriájú légi 
jármûvek, ha a Modern Váro-
sok Programban a repülôtér 
fejlesztésére jutó 4,1 milliárd 
forintból legalább 1800 méter 
hosszúra növelik a jelenleg 
1300 méteres kifutópályát. 

A kormányzati támogatá-
sokat ismertetô sajtótájékoz-
tatón Orbán Viktor miniszter-
elnök elmondta: a beruházás 
két ütemben valósul majd 
meg. Az elsô ütemben a kifu-
tópálya meghosszabbítása 
mellett a legszükségesebb 
mûszaki beruházások elvég-
zését, a második ütemben 
pedig további fejlesztéseket 

végeznek a kiszolgálóegy-
ségekben.

Szükség is lesz erre szá-
mos területen, hiszen nem a 
betoncsík az egyetlen dolog, 
ami ráfordítást igényel. Az 
üzemeltetô Békés Airport Kft. 
ügyvezetôje elmondta, jelen-
leg csak jó látási viszonyok 
esetén használható a repülô-
tér, ami megnehezíti a gazda-
ságos mûködtetést. A reptér 
üzemidejének bôvítése úgy 
valósítható meg, ha bonyo-
lultabb idôjárási körülmény 
között is lehetôvé válik a biz-
tonságos fel- és leszállás. 

– Ehhez szükséges lenne 
a mûszeres megközelítést se-
gítô ILS-rendszer telepítése, 
a repülôgépek kiszolgálásá-
hoz jégtelenítô berendezés, 

illetve az üzemanyag-kiszol-
gáláshoz üzemanyagtartály-
autónak a beszerzése – so-
rolta Antalfai Gábor, a reptér 
ügyvezetôje.

A repülôtér mûködtetését 
jelenleg évente 18 millió fo-
rinttal támogatja a város.

Szarvas Péter polgármes-
ter úgy fogalmazott: látszik, 
hogy fejlôdik a cég, ám az 
önkormányzat pénzügyi se-
gítségére továbbra is szük-
ség van. Megemlítette, hogy 
a Békés Airport Kft. rendezi 
meg május 28-án és 29-én a 
Kvasz András Repülônapot, 
amelyhez Békéscsaba ön-
kormányzata további ötmillió 
forintos támogatást adott.

A polgármester szerint a 
repülôtér fejlesztése nem 
csak Békéscsaba, hanem az 
egész térség számára jelent 
majd elônyt, ez pedig hoz-
zájárulhat a régió gazdasági 
teljesítményének növelésé-
hez is.

Meghatározó nap volt a bé-
késcsabaiak életében Orbán 
Viktor miniszterelnök úr lá-
togatása. A kormányfô mun-
kát hozott Békéscsabára, 
hogy kormányzati segítség-
gel kiaknázhassuk lehetô-
ségeinket. A miniszterelnöki 
tárgyalásra kitûnôen össze-
állított, alapos munkaanyag 
készült, amely húsz projekt 
bemutatását tartalmazta 77 
oldalon. 

Feszített tempójú, sok-sok kér-
dést érintô, emellett sikeres és 
eredményes tárgyalást folytat-
tunk, miután Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr megérkezett. A 
középpontban Békéscsaba el-
érhetôsége, az iparfejlesztés, a 
munkahelyteremtés, illetve az 
életminôség javításával össze-
függô fejlesztések voltak. Sok 
projektjavaslatot tárgyaltunk 
át. Próbáltuk elérni, hogy a 
kormány a saját eszközeivel 
támogassa a Békéscsaba jö-
vôjét érintô fejlesztési elkép-
zeléseinket. Elégedett vagyok 
a megállapodással, hiszen 
olyan fontos fejlesztésekrôl 
született döntés, mint az M44-
es út megépítése, a repülôtér 
fejlesztése. Emellett iparfej-
lesztésrôl is döntöttünk, elsô-
sorban az élelmiszeripar terü-
letén, és ígéretet kaptunk arra, 

hogy a kormány a város ipar-
területeinek bôvítéséhez hoz-
zá fog járulni. Örülök annak, 
hogy a CsabaPark fejlesztését, 
illetve a Munkácsy-negyed fej-
lesztését is figyelemmel kísé-
rik majd. Azt pedig egyenesen 
fantasztikusnak tartom, hogy 
olyan sportinfrastruktúra-fej-
lesztéshez nyújt támogatást a 
kormány, mint egy multifunkci-
onális sportcsarnok, illetve egy 
50 méteres fedett uszoda épí-
tése. Bemutattuk azt is, hogy 
Gyula, Békés és Békéscsaba 
városa tud szimbiózisban élni. 
Ennek remek példája volt az 
az elôterjesztés, amit a minisz-
terelnök úr azonnal elfogadott, 
hogy az élôvíz-csatorna közel 
40 kilométeres szakaszát egy 
rehabilitációt követôen tegyük 

az ökoturizmus színterévé, 
partrendezéssel, kotrással, 
minikikötôk építésével. 

A Modern Városok Prog-
ramnak, az Orbán Viktor 
miniszterelnök úrral aláírt 
keretmegállapodásnak kö-
szönhetôen Békéscsaba 
olyan fejlesztéseket valósíthat 
meg a jövôben, amelyek pél-
da nélküliek. A lehetôséggel 
élni kell, a terveket most kell 
megtölteni tartalommal. Úgy 
gondolom, hogy a program-
ban foglaltak 1–4 éven belül 
megvalósulhatnak. Remé-
nyeim szerint Békéscsaba 
a fejlesztés révén a sikeres, 
modern európai nagyvárosok 
közé fog tartozni a jövôben. 

Szarvas Péter 
polgármester

A Modern Városok Program 
keretében egy közel másfél 
milliárd forintos fejlesztést 
terveznek a nyomdászkép-
zés területén. A kor követel-
ményeinek megfelelô tan- 
mûhelyt, úgynevezett mini- 
nyomdát hoznak létre, ahol 
a tanulók mesterfokon sa-
játíthatják el ezt a szakmát. 
Megyénkben mintegy száz 
vállalkozás foglalkoztat 
nyomdászokat. 

Amellett, hogy egyre na-
gyobb szükség van jól kép-
zett nyomdászokra, a mun-
kaerô-elvándorlás rányomta 
a bélyegét erre a szakmára 
is. Utánpótlásra van szükség: 
évente mintegy 500 új nyom-
dászt tudnának foglalkoztatni 
csak az itteni cégek. Ez azon-
ban nem egyszerû. 

– A nyomdászszakma 
olyan speciális, ahol fontos, 
hogy ugyanolyan gépekkel, 
ugyanolyan körülmények 
között tanulhassanak az is-
kolában, mint amilyennel a 
nyomdában dolgoznak. Köny-
nyebbség viszont, hogy köz-
ben mégsem kell felelôsséget 
vállalniuk a munkájukért ad-
dig, amíg nem sajátították el a 
szakma minden csínját-bínját. 
Tehát az 1,4 milliárd forintos 
fejlesztés nagy segítség – 

mondta Vlcskó Pál, a Békés-
csabai Szakképzési Centrum 
szakképzésért felelôs fôigaz-
gató-helyettese. 

A most kialakítandó mûhely 
a nyomdászképzés bázisa 
lehet ebben a régióban. Ez a 
nyomdaipari és a kiadvány-
szerkesztô technikusoknak is 
nagy segítség lesz a jövôben. 
Az elmúlt években a békés-
csabai nyomdász társadalom 
folyamatosan bôvült. Az isko-
lából kikerülôket azonnal fel-
veszik a nyomdák. Aki késôn 
jelentkezik, nem jut frissen 
végzett munkaerôhöz. 

– Egyre több kollégát fog-
lalkoztatunk – erôsítette meg 
Kása István Zoltán, a Marzek 
Kner Packaging Kft. ügyveze-
tô igazgatója. – A mi cégünk-

nél körülbelül 200 fôs növe-
kedés volt az elmúlt évben és 
ehhez nyilván szakember kell. 
Miután speciális iparágról 
beszélünk, nem tudjuk sem 
rövid idôn belül betanítani, 
sem a piacról gyorsan meg-
szerezni, ezért szükséges az 
utánpótlás biztosítása. 

A szakemberek szerint 
azért is kiemelt fontosságú 
ez a projekt, ami több pillér-
bôl tevôdik össze. A felnôtt-
képzés nagy hangsúlyt kap 
a jövôben, emellett pedig 
az a diák, aki nem akar fô-
iskolára menni, két év alatt 
versenyképes szakmát sze-
rezhet. Most a közel másfél 
milliárdos fejlesztésnek kö-
szönhetôen a tanmûhely fog 
megépülni. 

A tervek szerint három pro-
jektbôl szeretnék megvaló-
sítani a Munkácsy-negyedet 
Békéscsabán. A Területi 
Operatív Programban, azaz 
TOP-ban a zöldváros kiala-
kítását célzó pályázaton be-
lül egymilliárd forintot fordí-
tanának erre. Ugyancsak a 
TOP-ban szerepel a Munká-
csy Múzeum fejlesztésére 
300 millió, míg a Modern 
Városok Programban 1,9 
milliárd forintot szánnának 
a negyed kialakítására.

Herczeg Tamás tanácsnok 
elmondta, hogy egyéni ar-
culatot bemutató és kultu-
rális attrakciókra is készül 
a város. Az akcióhoz hoz-
zátartozik a mesélô utcai 
enteriôrök és pihenôszige-
tek kialakítása, emellett az 
egyedi utcanévtáblák, az 
egységes padok, térburko-
latok, kerékpártárolók és 
díszkandeláberek kiépítése 
is. A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ is dolgozik a pro-
jekten, és szeretnének olyan 
zsánerszobrokat kihelyezni, 

amelyek Munkácsy Mihály 
életébôl, gyerekkorából villan-
tanak fel részleteket. Továbbá 
tervezik óriásvásznak, kültéri 
festményreprodukciók elhe-
lyezését.

Emellett új funkciót kap 
a Gôzmalom tér, Munkácsy 
játszóteret alakítanak ki a 
Széchenyi ligetben és lét-
rehoznák a Beliczay parkot. 
Felújítanák a Kossuth téri volt 
kisvasúti megálló épületét, 
a Hunyadi teret átalakíta-
nák, fejlesztenék az élôvíz-
csatorna belvárosi szakaszát 
és rendeznék a szoborsé-
tányt is. 

A Modern Városok projekt-
ben még számos ötlet sze-
repel. Tervezik a középületek 
fényfestését, szóba került, 
hogy utcazenész pontokat 
alakítanak ki, Munkácsy biszt-
rót hoznak létre. A Széchenyi 
ligetben állandó dobogót 
állítanak fel fiatal zenészek, 
iskolai csoportok számára és 
nem maradna ki a graffitifal 
sem. A Modern Városok Prog-
ramon belül a Szent István tér 
16. sz. alatti ingatlanban Mun-
kácsy Árkádot alakítanának 
ki. Emellett egységes arcula-
tot kap majd a Szeberényi tér, 
a Kossuth tér, a Felsô-Körös 
sor a Bánszki–Vilim utca kö-
zötti szakaszon, a Széchenyi 
utca, a Munkácsy Emlékház 
környezete, a Munkácsy-ne-
gyedben található hidak, a 
Széchenyi liget és környeze-
te, illetve a Munkácsy Mihály 
Múzeum környéke is. 

2 Csabai MérlegModern Városok
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Reptérfejlesztés Békéscsabán
Hamarosan nagygépek is leszállhatnak

A kormányfô munkát hozott
Sikeres és eredményes tárgyalásokat folytattunk 

Mininyomda épül a tanulóknak
Két év alatt versenyképes szakmát kapnak

Munkácsy-negyed attrakciókkal
Új funkciót kap a Gôzmalom tér
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A Modern Városok Program leglátványosabb fejlesztési 
iránya a közlekedés javítása. A közút mellett a légi forga-
lom erôsítésében is látnak kiaknázatlan lehetôségeket a 
szakemberek. Így hamarosan a békéscsabai repülôtér is 
nagyobb szerephez juthat a térség gazdasági életében.



A CsabaParkot is fejleszti 
a város a Modern Városok 
Programban lehívható keret-
bôl. A látogatók lehetôséget 
kapnak majd saját kolbász 
elkészítésére is.

– A Kolbászudvar a Csa-
baPark elsô ütemben megva-
lósult fejlesztésének központi 
eleme. Itt a kolbászkészítést 
bemutató helyszínt szeretnénk 
két újabb érlelôvel bôvíteni a 
Modern Városok Program ke-
retében, mivel a CsabaPark 
kolbászmûhelyében elôállított 
húsáru iránti igények a jelenle-
gi kapacitást jóval meghalad-
ják. A CsabaParkba látogatók 
ráadásul lehetôséget kaphat-
nak a saját kolbászuk elkészí-
tésére az év bármely szaká-
ban – mondta el Hanó Miklós. 

Az alpolgármester hoz-
zátette: a kolbász mellett a 
világszerte ismert és termesz-
tett Csabagyöngye szôlô is 
méltán népszerû. Hogy errôl 
minél többet tudhassanak 
meg az érdeklôdôk, a Körte 

soron létrehoznak majd egy 
látogatóközpontot, temati-
kus játszóparkkal, mûanyag 
sípályával, hófánkpályával, 
kanopypályával, mászófallal, 
kötélpályával. Ezenkívül inter-
aktív szórakoztató helyszínek 
lesznek a teljes CsabaPark te-
rületén, amely a Dottó kisvonat-
tal is megközelíthetôvé válik.

Hanó Miklós alpolgármester 
elmondta, számos olyan funk-
cióval bôvülhet a CsabaPark, 
amelyre a TOP-keretbôl nem 
nyújthattak be pályázatot. 

– A Modern Városok Prog-
ramban fejlesztjük a gasztro-
sétányt, amely mellett a ha-
gyományos kézi mesterségek 
bemutatását szolgáló terü-
letek alakíthatók ki – mondta 
Hanó Miklós. – Mûanyag bur-
kolatú, 4-5 kilométer hosszú 
futópálya-burkolatot is épí-
tünk a parkerdôben, amely 
mind az amatôr, mind pedig 
a profi atléták számára meg-
felelô helyet biztosít a spor-
tolásra. S ugyancsak cél egy 
jégpálya építése is.

A békéscsabai hûtôház, a 
paradicsomsûrítményüzem, 
valamint a cukorgyárak be-
zárásával a 2000-es években 
a termésszerkezet átalakult. 
A kis- és közepes gazdasá-
gok is átálltak a nagyüzemi 
gabonatermelésre, ha újra 
dolgozni kezd a hûtôház, ez 
a tendencia megváltozik.

Összesen 19 hektár áll rendel-
kezésre, hogy a hûtôház mel-
lett paradicsomfeldolgozót és 
-szárítót is kialakítsanak az 
egykori hûtôház területén. 

– Minden lehetôség adott 
a megfelelô termeléshez: az 
összes energetikai rendszer 
rendelkezésre áll, a terület-
nek van iparvágánya, az ipari 
szennyvíznek is tudunk helyet 
biztosítani – mondta Hanó 
Miklós alpolgármester, aki 
régóta lobbizik a békéscsabai 
élelmiszeripar fellendítéséért.

A Békéscsabai Hûtôipari 
Zrt.-t 1962-ben alapították az 
Országos Hûtôipari Vállalat 
békéscsabai gyáregysége-

ként, 1987-ben vált önálló vál-
lalattá, majd részvénytársa-
sággá alakult. 1975 és 1990 
között Békéscsabán állították 
elô a hazai gyorsfagyasztott 
termékek mintegy 35 száza-
lékát. Most visszaszerezheti 
Békéscsaba a termelési fel-
legvárát. Az új üzem 35 szak-
embernek és átlagosan 200 
betanított dolgozónak bizto-
síthat majd munkát, ehhez 
jön a mintegy 800 beszállító, 

akik a feldolgozandó termést 
biztosítják.

A Békéscsabán és kör-
nyékén gazdálkodó termelôk 
2013-ban alakították meg az 
Alföldi Hûtôház Szövetkeze-
tet, mely a mezôgazdasá-
gi termelôk összefogása és 
közös termeltetési rendszer 
kidolgozása, mûködtetése 
mellett a projekt megvalósítá-
sát követôen a hûtôház üze-
meltetését is végezné.

évek óta készültek Békéscsa-
bán azok a tervek, amelyek 
a Modern Városok Program 
megvalósítását megalapozó, 
Orbán Viktor miniszterelnökkel 
kötött megállapodásban ölte-
nek testet. Ha a megyeszék-
hely él a lehetôséggel, nagy 
fejlôdés elôtt állhat. Mindez 
hazánk stabil pénzügyi hely-
zetének köszönhetô, hiszen 
ma már nemcsak az európai 
uniós, hanem egyre nagyobb 
mértékben hazai forrásból is 
fejleszthetnek az önkormány-
zatok. Ezeknek a forrásoknak 
egy részét a megyei jogú vá-
rosok beruházásaira szánja a 
kormány, amelyek a környezô 
településeket, sôt, az egész 
megyét is magukkal húzhatják 
majd. 

Az élelmiszeripar fejleszté-
se különösen fontos, szeret-
nénk minél magasabb fokon 
feldolgozott élelmiszert piacra 
vinni, hiszen így a hozzáadott 
érték is egyre magasabb. 
évek óta mindet megteszek 
a hûtôház újraindításáért, és 
szintén fontosnak tartom a pa-
radicsom- és a zöldségszárító 
üzemet, illetve az élelmiszer- 
csomagolóeszköz-gyártó és 
feldolgozóüzemet is. Ezek a 
vállalkozások több száz dol-
gozót foglalkoztathatnak majd 
és akkor nem beszéltünk 
a beszállítókról, ami csak a 
hûtôház esetében mintegy 
800 dolgozót jelent. Innen is 
látszik, hogy a pozitív hatás 

továbbgyûrûzik és egyre több 
család juthat biztos megélhe-
téshez. Amint elkezdôdnek 
a beruházások, az már az 
építkezések idôszakában is 
erôteljes munkaerôigényt 
generál. Ahogyan a nemrég 
véget ért vasúti beruházásnál 
is tapasztalhattuk, több száz 
munkavállalóra lesz szükség 
a munkálatok során. Ez pe-
dig azt is jelenti, hogy a város 
még nagyobb adóbevétellel 
számolhat. Ez már azért is 
örvendetes, mert 2014-hez 
képest tavaly már magasabb 
adóbevételt reméltünk, és 
még annál is nagyobb összeg 
folyt be a vállalkozásoktól, 
mint amit tervezett a város. Ez 
is azt jelzi, hogy egyre jobban 
mûködnek a vállalkozások, 
amelyek a Modern Városok 
Programnak köszönhetôen 
még inkább virágozni fognak. 

S ha a vállalkozások erôsöd-
nek, akkor a fizetôképes ke-
reslet is nôni fog.

A miniszterelnök által be-
jelentett számok ugyanis egy 
elvi megállapodás részei és 
ahhoz, hogy ezeket az össze-
geket valóban lehívhassuk, 
részletesen ki kell dolgozni a 
terveket. Ez a munka persze 
nem most indul, hanem évek-
kel ezelôtt elkezdôdött már. 
Most látszik, hogy a Fidesz-
frakció több cikluson átívelô 
munkája pozitív fogadtatásra 
talált. Hálásak vagyunk, mert 
a kormány már eddig is 75 mil-
liárd forintot hozott Békéscsa-
bára és a mostani programba 
bekerült az M44-es gyorsfor-
galmi út építése is, amely kö-
zéptávon újabb beruházókat 
vonzhat a térségbe.

Hanó Miklós 
alpolgármester

Lezárultak a csabai piactér-
rel kapcsolatos vagyonjogi 
perek, így a teljes terület 
az önkormányzat birtokába 
került. Ezzel elhárult a tulaj-
don- és birtokjogi akadálya 
annak, hogy megkezdôdjön 
a piac koncepcionális újra-
tervezése és funkcióinak bô-
vítése. A fejlesztési program 
két ütemben valósul meg – 
tudtuk meg dr. Ferenczi Atti-
la tanácsnoktól.

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban 740 
millió forint jut a piac megújítá-
sára. Mivel a projekt ezen ré-
sze már elôrehaladottabb elô-
készítési fázisban van, ennek 
megvalósítása történik az elsô 
ütemben. Egyrészt a meglévô 
vásárcsarnokot újítják fel, ami 
fôleg energetikai, gépészeti 
korszerûsítést jelent. Folytató-
dik és teljessé válik a termelôi 
piac fedett területté alakítása, 
ami már két éve a tanyaprog-
ramban elnyert támogatásból 
elkezdôdött. A TOP-ból így a 
teljes területet le tudják fedni, 
illetve a jelenlegi lacikonyhák 
és lángossütôk helyéül szol-
gáló pavilonsor felújításával 
kulturált környezetet tudnak 
biztosítani az ott mûködô vál-

lalkozások számára. Ezen-
kívül az elsô ütem része a 
kerékpártárolók fejlesztése is 
– ismertette dr. Ferenczi Attila.

Ezeket a beruházásokat a 
város minél hamarabb szeret-
né megvalósítani. A tanácsnok 
reményei szerint az elsô ütem 
kivitelezése akár már ebben 
az esztendôben megkezdôd-
het, de reálisan a 2017-es esz-
tendôben megvalósul.

A második ütemben – ame-
lyet a megállapodás értelmé-
ben több mint 5 milliárd forint-
ból a központi költségvetés 
finanszíroz a Modern Városok 
Program keretében – a Trefort, 
Illésházi, Szabó Dezsô utca, 
illetve a pavilonsor által hatá-
rolt területen hajtanak végre 
további fejlesztést. Itt egyrészt 
egy új csarnoképületet, vala-
mint a kistermelôi piachoz 

hasonlóan fedett árusítóhelyet 
alakítanak ki.

A tanácsnok elmondta, 
ezen a területen gondoskodni 
kell további parkolási lehetô-
ségek biztosításáról is, ezért 
a tervek szerint a gazdabolt 
melletti, jelenleg parkolóként 
mûködô területen egy par-
kolóházat építenek, összes-
ségében a tejles fejlesztés 
részeként több száz jármû el-
helyezésérôl gondoskodnak.

A beruházás részét képezi 
a piac környezetének a rende-
zése is, hogy összességében 
egy európai színvonalú vá-
sártér jöhessen létre, magas 
színvonalú szolgáltatásokkal, 
valamint elegendô számú ke-
rékpár és autó tárolásához 
megfelelô kapacitású létesít-
ményekkel – fogalmazott dr. 
Ferenczi Attila.
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Kalandpark épül a CsabaParkban

A választásokig elkészül az M44

Feléledhet a hûtôház
„Minden lehetôség adott a termeléshez”

Nagy fejlôdés elôtt állhat Csaba
Hanó Miklós: Évek óta készültek tervek

Megújul a csabai piactér
Magyarország egyik legnagyobb vásártere épül
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A Modern Városok Program-
ban a Békési megyeszék-
helyet érintô legfontosabb 
beruházás az M44-es gyors-
forgalmi út Kondoros – Tisza-
kürt szakászának megépítése. 
Elsô lépésként a középsô, 61,4 
kilométeres, kétszer két sávos 

osztott pályás gyorsút készül-
het el. Orbán Viktor Békéscsa-
bán tett látogatásakor elmond-
ta, mivel az érintett szakasz 
nem része az európai közúti 
közlekedési folyosónak, ezért a 
fejlesztést kizárólag állami költ-
ségvetésbôl kell finanszírozni.

– Jó reményeink vannak rá, 
hogy a munkálatok a követke-
zô önkormányzati választáso-
kig biztosan, de akár a követ-
kezô parlamenti választásokig 
befejezôdjenek – fogalmazott 
Orbán Viktor miniszterelnök. 

Vantara Gyula országgyû- 
lési képviselô hangsúlyozta: 
ez egy lehetôség, amellyel az 
itt lakóknak kell élniük.  

– Nekünk kell, az itt lakók-
nak innovációkkal, ötletekkel, 
beruházásokkal serkenteni 
azt a mozgótôkét, amelyet 
aztán idehoznak, hogy itt fej-
lesszenek – mondta Vantara 
Gyula. – A meglévô, itt már 
üzemeket mûködtetô beruhá-
zókat is arra kell ösztönözni, 
hogy bôvítsék ezt a tevékeny-
ségüket.

A 44-es útért több mint tíz 
éve folytatunk a színfalak 
mögött óriási küzdelmet – 
mondta Orbán Viktor múlt 
heti, békéscsabai látoga-
tása alkalmával. 



A még mindig élô, évtizedes 
termelési hagyományoknak 
köszönhetô, hogy a Békés 
megyei termôtáj hozamvilág-
bajnokká vált az ipari paradi-
csom 96 tonnás hektáronkénti 
terméshozamával 2012-ben. 
A 80 százalékban öntözött 
termôterület többsége Bé-
késcsaba ötven kilométe-
res környezetében található, 
jellemzôen Csárdaszállás, 
Mezôberény, Köröstarcsa, Ka-
mut, Újkígyós és Dombegy-
ház környékén. A TéSZ tagok 
termelési kapacitása jelenleg 
éves szinten 300 hektáron 25 
ezer tonna, de megfelelô ke-
reslet esetén a termôterület to-
vább növelhetô. A szántóföldi 
paradicsom betakarításakor 
a leszedett termés szállítását 
úgy kell szervezni, hogy 24 
órán belül feldolgozhassák 

lényerô állomásokon vagy a 
konzervgyárakban. Pillanatnyi-
lag a Békés megyében termelt 
paradicsom számára jelentôs 
versenyhátrányt jelent, hogy 
nem található helyben, Békés 
megyében feldolgozóüzem. A 
paradicsomot Kecskeméten 
vagy Hatvanban tudják leadni 
a termelôk. 

– A szállítás egyrészt nem 
tesz jót a zöldségnek, hiszen 
romlik a minôsége, másrészt 
az üzemanyagköltség is ma-
gas – mondta a Kígyós Fruit 
Kft. részérôl Bánfi Gábor. – Ha 
Békéscsabára szállíthatnánk, 
az mindenféle szempontból 
nagy segítség lenne, éppen 
ezért nagyon várjuk, hogy 
megnyisson a paradicsomfel-
dolgozó.

Komplex sportélmény

A sportcsarnok melletti terület már csak a mérete miatt is al-
kalmas arra, hogy egy olyan sportkomplexum épüljön, amely 
a meglévô infrastrukturális elemek szerves beillesztésével szá-
mos egyesület és nemzetközi verseny otthona, illetve helyszí-
ne lehet.

– Ez egy mérföldkô lesz a város életében, a sportkomple-
xum megépítésével egy ûrt tölthetünk be. Itt az élsport mellett 
a szabadidôsport is teret kap, rengeteg fiatalnak biztosíthatunk 
mozgási lehetôséget. Új kapuk is nyílhatnak, hiszen rangos 
nemzetközi versenyek otthonául is szolgálhat majd a létesít-
mény – fogalmazott Bíró Csaba, a közmûvelôdési, ifjúsági, ok-
tatási és sportbizottság elnöke.

A Városi Sportcentrum már meglévô pontja a Gyulai úti 
sportcsarnok, amelynek belsô átalakításával még több funkci-
ót tölthet be a létesítmény. A sportok házában többek között ti-
zenkét sportszervezeti irodát hoznak majd létre az egyesületek 
számára, és felújítják a sporthotelt. Mindeközben a küzdôtér 
bemelegítô csarnokként és multifunkcionális rendezvénytér-
ként mûködik majd.

Emellé épül egy új, 3000 fôs városi sportcsarnok, amely 
megfelel a nemzetközi versenyek követelményeinek is. Baran 
Ádám, a BRSE elnöke hangsúlyozta: büszkék arra, hogy ered-
ményeikkel, elismertségükkel hozzájárulnak egy multifunkcio-

nális létesítmény megépítéséhez, amely a Bajnokok Ligájában 
való szereplésre is alkalmas lesz.

– A sportcsarnok nagy lökést adhat a verseny- és amatôr 
sportnak is, sokat jelenthet a szurkolók kiszolgálása, kényel-
me szempontjából. A meglévô csarnok felújításával nô majd 
az edzésfelület, az utánpótlás-együtteseknek is ideálisabb 
idôpontokat tudunk majd biztosítani – emelte ki Fülöp Csaba, a 
kézilabdaklub gazdasági vezetôje.

Növekszik a vízfelület

A Gyulai úti sportcsarnok mellett egy új, 50 méteres fedett ver-
senyuszoda, valamint egy gyakorlómedence épül majd. Jelen-
leg a vizes sportokat ûzô sportolók a város egyetlen 50 méteres 
uszodáját, a Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdôben ta-
lálható, a téli idôszakban sátras lefedésû medencét használják. 

– Egyesületünkben mintegy kétszázan sportolnak, közülük 
140 fiatal. Edzéseinket 18 és 21 óra között bonyolítjuk le. Ezzel 
a lépéssel most eljuthatunk oda, ahol már több megyeszék-
hely is tart. Egy olyan álom valósul meg, ami mind a fürdô-
közönségnek, mind sportolóinknak jobb lehetôségeket teremt 
– fogalmazott Balázs Lajos, a vízilabdaklub ügyvezetôje.

Lázár Olga, a Békéscsabai Elôre Úszó Klub vezetôedzôje 
hangsúlyozta: az úszásoktatás szempontjából nagy lehetô-
séget jelent az új uszoda, hiszen jelenleg nincs tanmedence, 
két iskola segít az egyesületnek. Hozzátette, jelenleg mintegy 
háromszáz taggal mûködik a klub, de az új létesítménnyel ez a 
szám tovább növekedhet.

– Régi vágyunk teljesül ezzel, hiszen mintegy ötszázan ûzhetik 
itt szeretett sportágukat, másrészt méltó helyszínt kapnak az 
óvodában elindított vízhez szoktató programok is. A létesítmény 
a modern kor követelményeinek megfelelô technológiával segíti 
majd a város sportolóit – mondta Kiss Tibor alpolgármester.

Egy szinttel feljebb

A röplabda, a Békéscsabai Röplabda Sport Egyesületnek 
köszönhetôen, az elmúlt esztendôkben a legsikeresebb és 

legnépszerûbb csapatsportág lett a városban. Országos 
dominanciáját a három bajnoki aranyérem is alátámasztja. 
Ennek is köszönhetôen 900 millió forintot különítenek el a 
röplabda-akadémia létrehozására, amelybôl 140 millió forin-
tot infrastrukturális fejlesztésre, 110 millió forintot eszközök 
beszerzésére és öt esztendôn keresztül évente 150 millió fo-
rintot mûködésre szánnak.

Az akadémia célja, hogy európai körülmények között bizto-
sítson karriert a magyarországi és a határon túli magyar játéko-
sok számára. A rendszer lehetôvé teszi majd a szakemberek 
Békéscsabán tartását és idevonzását, valamint továbbképzé-
sét. A bentlakásos intézmény a sportolók számára biztosítja a 
napi többszöri edzést és a profi egyéni képzést. A városban el-
érhetô felsôfokú oktatás révén hosszú távú perspektívát nyújt-
hat a békéscsabai és az érkezô sportolók számára.

– Az akadémia a BRSE munkájának elismerése, hiszen 
ehhez hasonló projekt a magyar röplabdában még nem volt. 
Büszkék vagyunk, mert a beruházással a város vagyona is nô, 
tehát Békéscsaba is merít ebbôl a fejlesztésbôl. A közeljövôben 
elindítjuk az egyeztetéseket a Magyar Röplabda Szövetség ille-
tékeseivel, hogy miként tudjuk a fejlesztést a magyar röplabda 
javára fordítani, de Mocsai Tamással, a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia menedzser-igazgatójával is áttanulmányozzuk a pozitív 
tapasztalatokat – hangsúlyozta Baran Ádám, a BRSE elnöke.

4 Csabai MérlegModern Városok

M o d e r n  v á r o s o k  p r o g r a M
Sport: Új létesítmények, új sikerek

Sportcentrum és versenyuszoda épül, röplabda-akadémia indul

Újraindulhat 
a paradicsomfeldolgozás

A zöldségszárítás nagy 
lehetôségeket rejt

Három várost köt össze 
a Zöld folyosó program

A Modern Városok Programjában helyet kapott a paradicsom- 
sûrítmény-elôállító üzem is. Így a termelôknek nem kell 
majd Kecskemétre vagy Hatvanba szállítani a termést.

Orbán Viktor miniszterelnök békéscsabai látogatása al-
kalmával a Zöld folyosó program is szóba került. Ennek a 
programnak a keretében az Élôvíz-csatorna „új életre kel-
tése” szerepel, mégpedig a Gyula – Békés – Békéscsaba 
szakaszt érintve. 

Az ország zöldségtermesztésének 41 százalékát takarítot-
ták be 2013-ban a régión belül. Békés megye a régión belül 
is kiemelkedô adatokkal bír. 

A program a kormány azon 
turisztikai fejlesztési elképze-
lésébe illeszkedik, amelyben 
az ökoturizmus nagy szere-
pet játszhat a jövôben, külö-
nösen ebben a térségben. 
Szarvas Péter polgármester 
elmondta, hogy a program 
keretében a tervek szerint 
lehetôség adódik egy teljes 
mederkotrásra. Az egyes 
partszakaszokat rendezet-
tebbé tennék, kisebb méretû 
kikötôket alakítanának ki, va-
lamint ki- és beszállóhelyek 
építése is szerepel a prog-
ramban. Mindez számos 
lehetôséget rejt magában, 
turisztikai beruházásokat 
vonzhat.  

Az érintett 40 kilométe-
res szakasz Gyula, Békés és 
Békéscsaba városát érinti. 
Szarvas Péter abban bízik, 
hogyha a fejlesztés révbe 
ér, akkor ennek a három vá-
rosnak a kapcsolata is még 
szorosabb lesz: az élôvíz-
csatorna ténylegesen össze-
köti majd ezt a három várost. 
Továbbá úgy gondolja, hogy 
egy attraktív turisztikai fej-
lesztés valósulhat meg, ami 
nemcsak a helyiek számára 
kiemelkedô, hanem orszá-
gos jelentôségû is lehet egy 
idô múlva. A polgármester 
elmondta, hogy 1–4 éves idô-
tartamon belül ezek a fejlesz-
tések megvalósulhatnak. 

Békés megye a mai napig a 
kertészeti növénytermesztés 
egyik fellegvára. A zöldbab, 
zöldborsó és csemegeku-
korica – mint a tervezett 
hûtôház szempontjából leg-
fontosabb három növény 
– termesztésében a régió 
az országon belül élen jár. 
A fagyasztás azonban csak 
az egyik módja a tartósítás-
nak. Egy másik megoldás 
a szárítás, éppen ezért Bé-
késcsabán is építenek majd 
szárítóüzemet. Itt terv sze-
rint fûszerpaprika, spenót, 
kapor, petrezselyemlevél, 
cékla, torma, zöldborsó, kel-
káposzta, káposzta, cukkini, 
brokkoli szerepel majd a pa-
lettán. Számítások szerint 
évente 7000 tonna nyers-
anyagot lehetne feldolgozni 

az új szárítóüzemben, amely 
gyorsan százszázalékos 
kapacitással mûködhetne. 
Ezzel a kétmilliárdos export-
piac is jelentôsen bôvülne, 
ráadásul azok a szakképzett 
dolgozók is álláshoz jutná-
nak, akik az elmúlt tíz évben 
– amikor több korábban jól 
prosperáló élelmiszer-ipari 
vállalat bezárt –, elvesztették 
az állásukat.

A békéscsabai szárító-
üzemmel, hûtôházzal és 
paradicsomfeldolgozóval 
Békés megye az ország 
éléskamrájává válik majd. 
Egyre nagyobb ugyanis a 
kereslet a hosszan eltartha-
tó, jó minôségû élelmiszer-
re, hiszen a világ lakossága 
minden évben nô, így egyre 
több élelmiszer fogy.

Számokban
A beruházás tervezett 
költsége: 3800 millió Ft
Alapanyag-szükséglet: 
napi 1500 tonna, éves 
szinten 60 000 tonna.
Munkavállalók száma: 
18–20 fô állandó, 50–55 
fô idénymunkás.
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Az oktatás fejlesztésére irá-
nyuló európai uniós pén-
zekbôl finanszírozott 14 milli-
árdos Öveges Programban 
összesen negyvenöt város 
vett részt. Az érintett települé-
seken tantermeket alakítottak 
ki, újítottak fel, városonként 
körülbelül 300 millió forint 
ráfordítással. Békéscsabán 
több mint 320 millió forintos 
beruházás keretében a Belvá-

rosi Általános Iskola és Gim-
názium kapott új természettu-
dományi laboratóriumot. 

A Készenléti Rendôrség 
Nemzeti Nyomozóiroda kor-
rupció és gazdasági bûnözés 
elleni fôosztálya közel két éve, 
2014 nyarán kezdett nyomoz-
ni az iskolai tanterem-felújí-
tások címén elfolyt pénzek 
után. Az Öveges Program 
lebonyolítását vizsgálva több 

szabálytalanságot is felfede-
zett a rendôrség, és megál-
lapította a bûnszövetségben, 
üzletszerûen elkövetett, külö-
nösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás 
gyanúját. Így az ítélet alapján 
a településeket visszafizeté-
si kötelezettség terheli, Bé-
késcsabának a kamatokkal 
együtt összesen 49 millió fo-
rintot kell visszafizetnie. 

A békéscsabai repülôtér törté-
nete a második világháborúig 
nyúlik vissza. A létesítmény 
katonai felhasználása mellett 
az idôk folyamán megjelent 
a polgári és a sportrepülés, 
valamint az ejtôernyôzés is.  
2006-ban pályázati pénzbôl 
új felszállópálya épült. A re-
pülôtér azonban mindvégig 
veszteségesen mûködött. 
Két évvel ezelôtt a város 14 
millió forintos forrásának kö-
szönhetôen ismét sikerült a 
létesítmény engedélyeit visz-
szaszerezni, és a szolgáltatá-
sok állandóságát biztosítani. 
A rákövetkezô évben sétare-
püléssel és légi taxival is bô-
vült a kínálat.

A Békés Airport Kft. munká-
ját 2016 februárjától egy szak-
értô segíti, aki a létesítmény 
hasznosítását, a veszteségek 
csökkentését és a lehetséges 

partnerek felkutatását végzi. Az 
idei évre vonatkozó üzleti terv 
szerint a repülôtér mûködésére 
az önkormányzat 18 millió fo-
rint támogatást biztosít.

A költségvetési beszámolóból 
kiderül, hogy 2015-ben a vá-
ros közel 19 milliárd forintból 
gazdálkodott. Két alkalommal 
nyújtott be a vezetés szoci-
ális támogatásra vonatkozó 
pályázatot, ám egyik esetben 
sem járt sikerrel. Ugyanakkor 
a Modern Városok Program-
ban még tavaly év végén a 
kormány kétmilliárd forint fej-
lesztési támogatást ítélt oda 
az önkormányzatnak. Ez az 
összeg azonban csak a 2016-
os költségvetésben szerepel. 
A közgyûlés döntött 330 millió 
forint új fejlesztési hitel felvéte-
lérôl, amelybôl eddig 45,5 mil-
liót hívott le az önkormányzat.  

Az elmúlt évben több, az 
elôzô európai uniós ciklusból 
hátramaradt pályázat valósult 
meg, és számos, az új tervezési 
idôszakra vonatkozó program 
jövôre hozhat változást. 

A helyi kezdeményezésû 
projektek közül a Csaba baba, 
a Békéscsaba Hazavár! és a 

Csaba kártya egyaránt sike-
resnek bizonyult, ezek folyta-
tódnak a következô évben is.

Az önkormányzat fenntar-
tásában lévô intézmények 
száma 2015. április 1-jétôl a 
Békéscsaba Kulturális Ellátó 
Központtal bôvült, amely a Bé-
kés Megyei Könyvtár, a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
és a saját gazdasági feladatait 
látja el.

A közel 600 millió forint 
összegû szabad felhasz-
nálású maradványpénz el-
osztására is javaslatot tesz 
a beszámoló, ezek között a 
Százszorszép Óvoda nyílás-
záróinak cseréje és a sport-
egyesületek segítése is sze-
repel, tekintettel a közeledô 
olimpiára.

Összességében elmond-
ható, hogy Békéscsaba ered-
ményesen zárta a 2015-ös 
évet, amely elsôsorban a he-
lyi adók többletteljesítésébôl 
adódott. 

Beszámolt a rendôrség a 
közgyûlésen. A kapitányság 
összefoglalójából kiderül, 
hogy több mutató is biza-
kodásra adhat okot. A köz-
biztonsági szerv 2015-ös 
célkitûzései között többek 
között a köznyugalom meg-
óvása, a közterületi rend 
fenntartása is szerepelt, de 
nagy hangsúlyt kapott a bûn- 
és baleset-megelôzés is. 

Bede Sándor, a Békéscsabai 
Rendôrkapitányság vezetô-
je a közgyûlésen elmondta, 
a kitûzött célokat sikerült tel-
jesíteniük. Továbbá 2015 jú-
liusában véglegesítettek 21 
végzôs rendôrt, és folytatták 
a gyalogos szolgálatot a bel-
városban, erôsítve ezzel a 
lakossággal való kapcsolat-
tartást. A rendôrség reagáló 
képessége is javult. 

A regisztrált bûncselekmé- 
nyek száma 2014-hez képest 
7 százalékkal, 1651-rôl 1535-
re csökkent. Tavaly kevesebb 
garázdaság és lopás történt, 
míg a testi sértések, valamint a 
zárt gépjármûvek feltörésének 
száma növekedett. Ugyanak-
kor az esetek több mint felé-
ben a nyomozás eredménye-
sen zárult, ami az elmúlt 5 év 
legjobb eredménye.

Békéscsabán 2015-ben 
összesen 182 személyi sérü-

léssel járó közlekedési baleset 
történt, az elsôbbség meg 
nem adása, a sebességkor-
látozások figyelmen kívül ha-
gyása, valamint a kanyarodási 
hibák miatt. A baleseteket leg-
többször a személygépkocsi-
vezetôk okozták, de évrôl évre 
egyre többször a kerékpáro- 
sok figyelmetlenségén múlik  
a baj. A bicikliseket számos 
esetben figyelmeztették, bírsá-
golták, de hosszú távon nem 
ez a cél, hanem a közlekedés 
zavartalan biztosítása. A rend-
ôrkapitányság vezetôje ígére-
tet tett arra, hogy a frekventált 
helyeken továbbra is lesznek 
akciók, és még idén bevezetik 
a kerékpáros járôrszolgálatot.

Hozzátette, a rendôrség 
álláspontja szerint baleset-
megelôzés szempontjából je-

lentôs javulást hozhat a Len-
csési út és a Corvin utca közti 
szakaszon kialakított körfor-
galom. 

A rendôrség bízik abban, 
hogy a „Házhoz megyünk!” 
program jövôre is folyatódhat, 
melynek keretében a város 
rendôrei  minden hónap har-
madik hetében a járási hivatal 
ügyfélközpontjában, a piacté-
ren és a Csabagyöngyében 
tarthatnak vagyonvédelmi fel-
világosításokat.

A tanulmány kitér az idei 
évre is. A szervezet legfôbb 
céljai között a büntetô- és sza-
bálysértési eljárások lefolyta-
tásának gyorsítása, eredmé-
nyes befejezések arányának 
növelése és Magyarország 
schengeni határának fokozott 
védelme is szerepel.

Beszámolt a rendôrség
Csökkent a bûncselekmények száma Csabán
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ZáRSZáMAdáS

Rendelôk
Az önkormányzat az egész-
ségügyi alapellátás kereté-
ben köteles gondoskodni a 
lakosok orvosi ellátásáról. 
Békéscsabán jelenleg 26 fel-
nôtt- és 11 gyermekorvosi 
praxis mûködik. A háziorvo- 
sok többsége saját tulajdonú 
rendelôvel rendelkezik. Ezért 
a város támogatást biztosít 
a háziorvosoknak rendelôik 
felújítására, amelyre idén 10 
millió forintot különítettek el. A 
támogatás mértéke éves szin-
ten rendelônként legfeljebb 
333 ezer forint lehet.

Új partner 
A társadalmi együttmûködés 
erôsítését szolgáló helyi 
szintû komplex programok 
pályázatánál elvárás, hogy 
legalább egy olyan konzorci-
umi partnert vonjon be az ön-
kormányzat, amely minimum 
hároméves tapasztalattal 
rendelkezik. Ezt figyelembe 
véve a város az AE Egyen-
súly Egyesületet választotta. 
Azonban az egyesület tagjai 
az ôket ért támadások miatt 
úgy döntöttek, elállnak az 
együttmûködéstôl. Végül új 
partnernek az önkormány-
zat a Civil Szervezetek Szö-
vetségét szavazta meg. 

támogatás 
Az önkormányzat egyik leg-
fôbb célkitûzése a békéscsa-
bai lakosság életminôségének 
javítása. Ehhez járul hozzá az 
elsô lakás vásárlásakor igé-
nyelhetô pénzbeli támogatás, 
vagy az 1994 óta felvehetô 
kamatmentes kölcsön. A csa-
ládok otthonteremtéséhez a 
jelenlegi támogatási rendszer 
is számos ponton nyújt segít-
séget. Idén pedig már az ön-
kormányzati telkek megvásár-
lásához is biztosítanak vissza 
nem térítendô támogatást.

Óvodák
443 jelentkezô

A hatályban lévô törvény sze-
rint azon gyerekek jelentke-
zését fogadják el óvodáink, 
akik 2017. augusztus 31-éig 
betöltik harmadik életévüket. 
Ez alapján idén a békéscsa-
bai óvodákba összesen 443 
gyermek jelentkezett. A jog-
szabály csoportonként 13 fô 
minimum- és 25 fô maximum-
létszámot határoz meg, ami 
az aránytalan óvodaválasz-
tások miatt nehezen biztosít-
ható. Egyes óvodákban túlje-
lentkezés tapasztalható, más 
intézményekben a létszámhi-
ány okoz állandó problémát. 

öveges Program – csalás gyanúja

A békéscsabai repülôtér 
jelene és jövôje

Az oldalt írta: Vágvölgyi 
Nóra és Varga Diána

több térfigyelô kamerát 
telepítenek a városban

A „Békéscsaba Biztonságá-
ért” elnevezésû fejlesztési 
program egyik fontos eleme – 
a fokozódó lakossági igények 
kielégítésére – a városban már 
mûködô térfigyelôkamera-
rendszer saját forrásból törté-
nô bôvítése. A 20 millió forin-
tos keretösszeg egy részébôl 
idén az Andrássy út két 
szakaszán, a vásárcsarnok 
bejáratánál, a Kazinczy-la-
kótelepen, Jamina kettô és a 
Lencsési lakótelep öt pontján 
fogják ezután kamerák ôrizni 
a lakosok biztonságát. A hely-
színek kiválasztásában a köz-
terület-felügyelet és a rend-

ôrség segítségét is kikérte az 
önkormányzat. 

Ezt követôen készülhet 
terv a telepítendô térfigyelô 
kamerák típusáról (forgó vagy 
fix) és arról, hogy hány eszköz 
szükséges a célterület lefedé-
séhez. A program jövôre is 
folytatódik. A következô, 2017–
2020 közötti ütemben a ka-
merák kihelyezésérôl, helyszí-
nek kiválasztásáról a 2017-es 
költségvetés alapján, egyez-
tetést követôen dönt a város. 
Az erre vonatkozó képviselôi 
javaslatok összegyûjtését ad-
dig is a közigazgatási osztály 
koordinálja.

Békés megye egyre több településén védi kamera az ott 
élôk biztonságát. Számos esetben olvashatunk arról, 
hogy a térfigyelô rendszerek segítségével sikerül elfognia 
a rendôrségnek a bûnelkövetôket. Az így készült felvéte-
lek nem csak a felderítésben, hanem a megelôzésben is 
fontos szerepet játszanak. 

Eredményes évet zárt a város
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A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Április 28-án tartotta soron következô ülését Békéscsaba 
képviselô-testülete. A közgyûlést követôen Szarvas Péter 
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP, a Job-
bik és a DK képviselôi is megfogalmazták véleményüket a 
legfontosabb döntésekrôl.

Szarvas Péter: Meg kell találni a felelôst

Ki kell vizsgálni az Öveges Progra-
mot és meg kell találni, ki a felelôs 
azért, hogy a városnak 49 millió 
forintot vissza kell fizetnie – fogal-
mazott Szarvas Péter. A polgár-
mester emellett a Modern Városok 
Programról, valamint a költségve-
tés 2015-ös zárszámadásáról is 
beszélt. 

Közgyûlést értékelô sajtótájé-
koztatóján Szarvas Péter bemutatta 
azt a hetvenhét oldalas, a projekt-
javaslatokat tartalmazó anyagot, 
amely a miniszterelnökkel kötött 
megállapodás alapja volt. A városvezetô eredményesnek ítélte 
a tárgyalásokat. Annak ellenére, hogy a közgyûlésen kritikus 
észrevételeket is tettek a képviselôk, úgy véli, a testület is pozi-
tívan fogadta a közeljövô fejlesztéseit. A testületben nagy vitát 
váltott ki az Öveges Programról szóló jelentés. Szarvas Péter 
vizsgálatot indítana az ügyben.

– Meg kell nézni a beszerzési folyamatokat, meg kell nézni, 
hogy ki hozott ezekben döntést. Kérdés, hogy saját munkatár-
sak vettek ebben részt vagy külsô szakértô – mondta a polgár-
mester.

A városvezetô kiemelte: a képviselô-testület elfogadta a 
Békés Airport számára megítélt 18 millió forintos támogatást. 
Szarvas Péter a 2015-ös költségvetés zárszámadásával kap-
csolatban elmondta, 150 millió forintot hoz át a város az idei 
esztendôre, amelynek felhasználásáról is döntöttek. Hozzátet-
te: forrásokat biztosítanak a játszóterek eszközbeszerzésének 
fejlesztésére, az óvodai nyílászárók cseréjére, a város jelzôlám-
pás csomóponti rendjének felülvizsgálatára, külsô városrészek 
infrastruktúrájának fejlesztésére, közterületi kamerarendszer 
fejlesztésére. Hozzátette: ezek segítik azt, hogy városunk még 
komfortosabb legyen. 

A polgármester örömét fejezte ki, hogy a 2016–2017-es 
óvodai beiratkozáson majdnem 450 gyermek jelentkezett, így 
ugyanannyi csoport indulhat el, mint tavaly ôsszel.

Hanó Miklós: A tervek nagy része Fidesz-javaslat

A Fidesz-frakció a zárszámadás mellett a Modern Városok 
Programmal kapcsolatos tájékoztatót és a szociális területeken 
hozott döntéseket emelte ki a közgyûlés döntései közül.

Jól teljesített tavaly a város – hangzott el a 2015-ös zár-
számadással kapcsolatban. Vannak olyan 2015-ös beruházá-
sok, amelyek a tavalyi maradványpénzbôl idén fejezôdnek be.

Dr. Ferenczi Attila azt mondta: nagyon fontos beruházások 
zajlottak tavaly, csak néhányat említve, ilyen volt a led-világítás 
és a kerékpárutak korszerûsítése, a belváros megújítása. – A 
felújítási keretbôl mintegy 280 millió forint erre az évre húzódik 
át, utak, kerékpárutak, járdák felújításáról van szó, amelyek má-
jus 30-áig készülnek el – jegyezte meg a tanácsnok.

Hanó Miklós alpolgármester a közgyûlésen elhangzottak 
közül kiemelte a Modern Városok Programról tartott tájékozta-
tót. Ezúttal is emlékeztetett arra, hogy a fejlesztési tervek nagy 
része a Fidesz-frakció javaslataira alapoz.

Szó volt arról is, hogy az Egyensúly AE Egyesület elállt attól, 
hogy a város konzorciumi partnere legyen, mert – mint fogal-
maztak – nemtelen politikai támadás érte a szervezetet. 

Megemlítették a szociális téren hozott döntések közül azt is, 
hogy a város tovább támogatja a családok telekvásárlását. Her-
czeg Tamás tanácsnok arról tájékoztatott: 800 ezer forint vissza 
nem térítendô támogatást kaphatnak azok a családok, házas-
párok, akik vagy vállalnak két gyermeket, vagy van már egy 
gyermekük és vállalnak még egyet, vagy két gyermekük van. 
Ez a támogatás nem önmagában értelmezendô – tette hozzá a 

tanácsnok, hanem azok kaphatják meg, akik az elsô lakáshoz 
kötôdô 1,3 millió forintos támogatást is igénybe veszik.

A politikusok gratuláltak a Békéscsaba Egészségügyéért és 
a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa elismerések díjazottjainak, 
és támogatásukról biztosították azt a két iskolaigazgatót is, 
akik ismét pályáztak intézményük vezetésére.

MSZP: Minden fejlesztésnek örülni kell

Az MSZP közgyûlés 
utáni tájékoztatóján 
Miklós Attila és Fülöp 
Csaba a Modern Váro-
sok Programról és az 
Öveges Programmal 
kapcsolatos visszafi-
zetési kötelezettségrôl 
beszélt. 

Miklós Attila kijelen-
tette: a mindenkori ma-
gyar kormány feladata, 
hogy segítse a településeket a boldogulásban. Ennek egyik 
eszköze a források visszaosztása.  

– A mai kormányzat ezt az osztogatást olyan tökélyre fejlesz-
tette, hogy szinte a saját propagandájára használja. A jóságos 
királyfi körbeutazza a királyságát, és ahol megáll pihenni, ott a 
tarisznyájából elôvesz egy kis pogácsát, és az ott lévôket ebbôl 
megvendégeli. Gyakorlatilag ez történik ma Magyarországon – 
fogalmazott Miklós Attila. 

A képviselô szerint az aláírt keretmegállapodás csak „ködös 
megfogalmazás” arról, milyen fejlesztési irányokba indulhat 
majd el a város, ettôl függetlenül minden fejlesztésnek örülni 
kell. 

Fülöp Csaba arról beszélt, hogy három fô fejlesztési irány 
körvonalazódik. Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: az M44-
es megépítése, illetve a repülôtér fejlesztése. A másik elem az 
iparfejlesztés, amelyen belül konkrétumok az élelmiszeripar 
fejlesztésére és egy nyomdaipari képzô központ kialakítására 
hangzottak el. A képviselô kiemelte: ezek az iparágak a város 
erôsségei, és fontos, hogy Békéscsaba azt erôsítse, amiben jó. 
A harmadik elem a sport és életminôség, ahol szintén jól teljesít 
a város, de a fejlesztések lökést adhatnak a területnek.  

– Közös siker ez a lehetôség, és közös felelôsség a prog-
ram megtöltése konkrét tartalommal. Ezek a projektelemek 
évtizedekre határozzák meg Békéscsaba jövôjét, fontos, hogy 
együtt gondolkodjunk – tette hozzá Fülöp Csaba.

Végül Miklós Attila beszélt arról, hogy az Öveges Program 
megvalósítása során országszerte szabálytalanságok tör-
téntek, Békéscsabának 49 millió forintot kell visszafizetnie. A 
közgyûlés a jogi, ügyrendi és ellenôrzési bizottságot bízta meg 
azzal, hogy vizsgálják meg az ügyet. Miklós Attila bizottsági 
elnök szerint fontos, hogy az is kiderüljön, ki a felelôs mind-
ezért. 

LMP: Akár az elvándorlási folyamatot 
is csökkentheti a program

 
A közgyûlés utáni sajtótájékoz-
tatón az LMP önkormányzati 
képviselôje, Takács Péter el-
mondta, hogy összességében 
rendkívüli segítségnek gondolja 
a modern városok és az operatív 
programban a városhoz érkezô 
összegeket. A képviselô üdvözli 
az élelmiszer-feldolgozás fel-
élesztésének terveit, valamint az 
M44-es szakasz megépítését. 

– Legszebb reményeink sze-
rint 2019-re vagy 2020-ra meg-
épül az M44-es út. Ez abból a 
szempontból fontos, hogy így csökken Békéscsaba rendkívül 
nagy infrastrukturális hátránya – fogalmazott Takács Péter. 
Meglátása szerint a repülôtér fejlesztése és az élôvíz-csatorna 
mentén létrejövô zöld folyosó is ezt a célt fogja szolgálni.  

A képviselô úgy gondolja, ha ezeket a támogatásokat 
a város és a városvezetés a leghatékonyabban használja 
fel, akkor ez lendületet ad Békéscsaba fejlôdésének, gaz-
daságának, hiszen mindennek a kulcsa a gazdaság talpra 
állítása, fejlesztése. Takács Péter szerint ez a legfontosabb 
eszköz annak érdekében, hogy Békéscsaba népességmeg-
tartó erejét növelhessék, és az igen nagy mértéket öltô el-
vándorlási folyamatot meg tudják fékezni, vagy legalábbis 
csökkenteni.

 A képviselô kérdéseiben az Öveges Programot, a Csaba-
gyöngyénél található hajót és az élôvíz-csatorna menti faki-
vágásokat érintette. Mint hangsúlyozta, a volt KISZ-tábortól a 
Veszeig tartó szakaszon történt fakitermeléssel és a hajóval 

kapcsolatban kapott választ nem fogadta el a közgyûlésen, 
így ezekkel a kérdésekkel szakbizottság foglalkozik a jövô-
ben. Az Öveges Program kapcsán javasolta, hogy a jogi és 
ügyrendi bizottság tételesen vizsgálja meg ezt az ügyet.

Jobbik: Fejlôdési pályára állhat a város és a térség

A Jobbik közgyûlés 
utáni tájékoztatóján 
Kocziha Tünde két té-
mával kapcsolatban 
fejtette ki álláspontját. 
A képviselô a Modern 
Városok Programban 
kötött keretmegálla- 
podásról, valamint az 
Öveges Programot 
érintô szabálytalan-
ságról és az ezzel kap-
csolatos vizsgálatról beszélt.

A politikus kiemelte: a Modern Városok Programnak, vala-
mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak 
köszönhetôen két olyan lehetôséghez jutottunk, ami fejlôdé-
si pályára állíthatja nemcsak a várost, hanem a közép-békési 
térséget. A képviselô hangsúlyozta, hogy a megállapodásban 
rögzített 31,6 milliárd forint is bizonyítja Szarvas Péter kétéves 
munkáját és azt, hogy a polgármester sikeresen lobbizik. Hoz-
zátette, nem igazolódtak azok a riogatások, amelyek azt ve-
títették elôre, hogy nem jönnek fejlesztési pénzek a városba 
amiatt, mert független a polgármester a megyeszékhelyen. 

– Több háttérüzenete is van ennek a döntésnek, egyrészt a 
kormány és a miniszterelnök számít Békéscsabára, valamint 
üzenet a Fidesz-frakció felé, hogy a miniszterelnök elfogadta 
Szarvas Pétert, mint független polgármestert, így ugyanezt vár-
ja el a helyi Fidesz-frakciótól is – fogalmazott Kocziha Tünde.

Az önkormányzati képviselô ugyanakkor jelezte a félelmét 
a beruházások megvalósulása utáni fenntartási költségekkel 
kapcsolatban is. Példaként említette a CsabaParkot is, amelyet 
nagy örömmel fogadott mindenki, miközben a közelmúltban 
derült ki, hogy 40 millió forintot kell fordítani a fenntartásra. Ko-
cziha Tünde az Öveges Programmal kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a 49 millió forint visszafizetése nagy felkiáltójel, 
a jövôben nagyobb figyelmet kell szentelni a közbeszerzési 
eljárásoknak. 

DK: Nem jár taps a fejlesztésekért

Kaposi László szerint teljesen 
természetes folyamat, hogy az 
állam a polgáraitól adó formá-
jában beszedett közpénzbôl 
visszajuttat a települések fej-
lesztésére. Ezt – ahogy a De-
mokratikus Koalíció képviselôje 
fogalmazott – nem jutalmazná 
külön tapssal. 

Az M44 gyorsforgalmi úttal 
kapcsolatban Kaposi László fel-
hívta a figyelmet arra, hogy Gyur-
csány Ferenc miniszterelnöksége 
idején 700 kilométer autópálya 
épült. 

A hûtôház mûködtetésével kapcsolatban kiemelte, az 
nem történhet állami pénzen, befektetôt kell hozzá találni. 
Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseket észszerûen és felelôs-
ségteljesen kell megvalósítani. Példaként hozta fel a létesí-
tendô új sportuszodát, amivel kapcsolatban megjegyezte, 
van már a városnak uszodája, aminek fenntartása évi 100–
110 millió forintba kerül. Úgy fogalmazott, a programban 
megvalósuló beruházások esetében nem látja, honnan lesz 
pénz az üzemeltetésükre. Üdvözölte ugyanakkor a vásártér 
fejlesztését, aminek hatása reményei szerint a város bevételi 
oldalán jelentkezhet.

Az Öveges Programmal összefüggô, majdnem ötven-
millió forintos visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatban 
elmondta, nem látja, hol keletkezett a probléma. Kiemelte, 
a jogi, ügyrendi és ellenôrzô bizottság vizsgálatot indít az 
ügyben.

Az Egyensúly AE Egyesület visszalépését a konzorciumi 
partnerségtôl nem érti a képviselô, elmondása szerint ô ugyanis 
csak a döntéshozókat vonta kérdôre, nem magát az egyesüle-
tet. Emlékeztetett, egy korábbi televíziós interjúban fogalmazta 
meg kérdésként, mi indokolta az egyesület kiválasztását, hogy 
a TOP egyik intézkedéseként a város rendelkezésére álló 50 
millió forintból 17 milliót biztosítanak nekik. Kaposi László elné-
zést kért az érintettektôl, amennyiben úgy fogalmazott, hogy a 
támogatást már megkapta az egyesület.

Zs. A., L. V., M. E., V. D., K. D.

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila



Mint azt Botta Tibor elmond-
ta, a fô céljuk ma is a tánc-

kultúra, az értékek, a tehet-
ségek bemutatása volt a 

nagyközönség elôtt, no meg 
persze az, hogy a nézôk jól 
érezzék magukat és táncol-
janak. A fesztivál pénteken a 
néptánc kategória versenyé-
vel indult, utána következett 
a Viharsarki Néptánc Gála 
és a táncház. Szombaton a 
sporttáncok következtek: az 
ország legerôsebb sporttánc 

szövetségének, a Magyar 
Divat és Sporttánc Szövet-
ségnek a ranglista versenyét 
rendezték Békéscsabán. 
Látványosak voltak az utcai 
bemutatók, táncpárbajok, 
illetve a vasárnapi táncver-
seny és a táncgála is, ahol a 
sztárvendég a 4 For Dance 
Táncegyüttes volt. 

7Csabai Mérleg kUltÚra

Békéscsaba történelme a 
12-13. századra vezethetô 
vissza, amikor is a mai me-
gyeszékhely területén már 
kilenc falut tartottak számon, 
többek között Gerlát, Veszeit 
és Megyert. A vitézi játékok 
története ennyire nem nyúlik 
vissza, „csak” 1482-ig, amikor 
Mátyás király meglátogatta 
fiát, Corvin Mátyást Gyulán. 

Azt már a szervezôk tették 
hozzá, hogy útközben két 
napra megállt Békéscsabán, 
ahol vitézi játékokat rendez-
tek a tiszteletére. S ebbôl a 
fesztiválból a közönség is 
sokat megtudhatott: kide-
rült, hogyan éltek egykor a 
vitézek, hogyan készítették a 
fegyvereket, mi történt akkor, 
ha valaki megbetegedett és 

miért nem reális az a kép a 
harcmodorról, amelyet álta-
lában az amerikai filmekben 
vetítenek.

Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója el-
mondta, 12 hagyományôrzô 
csoportot hívtak meg Békés-
csabára, akik Magyarország-
ról, Romániából és Szlováki-
ából érkeztek. De Bán Mór 
íróval, a Hunyadi kötetek 
szerzôjével is találkozhatott a 
nagyérdemû. 

A program egyik legna-
gyobb érdeklôdésre számot 
tartó eseménye a szombat 

esti Omega-koncert volt. 
Benkô László, az együttes 
billentyûse elmondta, könnyû 
és egyben nehéz is volt évti-
zedeken keresztül összetarta-
ni az együttest. Könnyû, mert 
a színpadon mindenki tudja a 
feladatát, mégis nehéz, hiszen 
rengeteg idôt töltenek együtt, 
és mivel emberekrôl van szó, 
természetesen konfliktusok is 
kialakulhatnak. Ezt azonban 
mindig fel tudják oldani. Hoz-
zátette: minden fellépés elôtt 
lámpalázasak, de ez kell a ki-
váló szerepléshez.

F. K.

Amerika nem ismeri a magyar harcot
Omega: Minden fellépés elôtt lámpalázasok a zenészek

táncfesztivál mintegy ezer táncossal

A fesztivál felvonulással kezdôdött

Fergeteges koncertet adott az Omega

w w w . b e h i r . h u

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Hétfônként 18.15-tôl társasjátékos• 
esték felnôtteknek a Mûvész Kávézóban
(a színház mellett) 

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTéK

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

Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,

esték felnôtteknek a Mûvész Kávézóban

P á l y á Z A t i  F e l H Í V á S

A pályázat célja: Az állampolgárok 
és közösségek szociális célú tevé-
kenységének támogatása.

Pályázhat: Minden Békéscsabán 
mûködô közösség, csoport, egye-
sület, alapítvány, intézmény, egyén. 
Egy szervezet, közösség csak egy 
pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhetô az alábbi té-
makörökben:
1. A szociális területen végzett tevé-

kenységek. 
2. Szociálisan hátrányos helyzetû 

rétegek, csoportok számára 
szervezendô rendezvények, ak-
ciók. 

A támogatás elnyerésének módja 
és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél elsôbb-

séget élveznek a városi közössé-
gek.

2. A pályázó fogalmazza meg a ter-
vezett tevékenység célját, meg-
valósításának módját, részletes 
költségvetését.

3. A támogatás segélyezéshez nem 
vehetô igénybe.

4. A támogatás nyújtása utólagos 
elszámolás melletti elôfinanszí-
rozás formájában történik.

A pályázóval szemben támasztott 
jogszabályi feltételek:
• Az önkormányzati támogatások 

nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) 

önkormányzati rendelet értelmé-
ben a szervezetek közül kizárólag 
a nyilvántartásba vett, jogi szemé-
lyiséggel bíró szervezetek pályáz-
hatnak. Nyilvántartásba nem vett 
szervezetek csak ún. pénzügyi 
lebonyolító szervezeten keresztül 
nyújthatnak be pályázatot (ebben 
az esetben a támogatási szerzô-
dést az önkormányzat a pénzügyi 
lebonyolítóval köti.)

• Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 50. §-ára figyelemmel a 
pályázónak a pályázati adatlapon 
nyilatkoznia kell, hogy megfelel a 
hatályos jogszabályokban meg-
határozott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek, 
valamint a pályázat benyújtása-
kor nincs esedékessé vált és meg 
nem fizetett adótartozása, vala-
mint járulék-, illeték- és vámtarto-
zása.

• Amennyiben szervezet pályázik, 
képviselôjének nyilatkoznia kell, 
hogy az Áht. 50. §-ának megfele-
lôen átlátható szervezetnek minô-
sül.

• Nem részesülhet támogatásban a 
közpénzekbôl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott személy, illetôleg 
szervezet (összeférhetetlenség).

• A pályázó a pályázat benyújtása-
kor, illetôleg – a pályázati beszá-

moló elfogadásáig bezárólag – az 
érintettséget megalapozó körül-
mény beálltától számított 8 mun-
kanapon belül nyilatkozni köteles, 
hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában 
meghatározott érintettség.

• Civil szervezettel mint támogatot-
tal a támogató kizárólag akkor köt 
szerzôdést, ha a pályázó az egye-
sülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek 
mûködésérôl és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
28–30. §-ában elôírt beszámoló-
készítési, valamint letétbe helyezé-
si és közzétételi kötelezettségének 
a 2014. év vonatkozásában a szer-
zôdéskötésig a jogszabályokban 
meghatározott módon eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 31.

Pályázatot kizárólag az erre a célra 
rendszeresített pályázati adatlapon 
lehet benyújtani, amely elérhetô 
a www.bekescsaba.hu oldalon, a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpoli-
tikai Osztályán, 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. fszt. 10. sz. 
irodában. 

A pályázatokat Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága nevére, 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. 
II. emelet 20. sz. (Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szociálpolitikai Osztálya) 
alatti címre kell beküldeni. 

A borítékra és minden, a pályá-
zattal kapcsolatos beadványra szí-
veskedjenek feltüntetni a pályázati 
azonosítót: E/SZOC/2016.

Elbírálás: 2016. június 15.
A pályázatokat a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság, alapítványok ese-
tén Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése bírálja 
el. A nyertes pályázókkal az önkor-
mányzat támogatási szerzôdést köt. 
A támogatási szerzôdés aláírására 
akkor kerül sor, ha a támogatott a pá-
lyázati csomag részét képezô Meg-
hatalmazás beszedési megbízás 
alkalmazására formanyomtatványt 
minden pénzforgalmi jelzôszámla 
vonatkozásában a számlavezetô 
pénzintézettel nyilvántartásba veteti. 
(A nyomtatványt a pályázati adatlap-
pal együtt nem, csak a szerzôdéskö-
téskor kell benyújtani.)

A 2016. évi támogatás felhasz-
nálásáról 2017. március 31-éig kell 
elszámolni.

Minden olyan pályázó, amely 
nem a támogatási szerzôdésben 
meghatározott célra használja fel az 
elnyert összeget, vagy a pénzügyi 
elszámolása hiányos, illetve késve 
érkezik, vagy nem számol el, a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 
által meghirdetésre kerülô pályázati 
lehetôségbôl 1 évre automatikusan 
kizárásra kerül.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
pályázatot hirdet a szociális célú segítô tevékenységek 2016. évi támogatásának elnyerésére

(Pályázati azonosító: E/SZOC/2016)

M e g H Í V Ó
a városi kulturális és közösségépítési fejlesztések 
elôkészítését és megvalósítását célzó közösségi 

tervezésben való részvételre
 
A Csabagyöngye Kulturális Központ Csabai Civilek Irodája tisztelet-
tel meghívja a békéscsabai lakosokat, civil szervezeteket, vállalko-
zásokat, önkormányzati szervezeteket, intézményeket a Közösségi 
szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása ér-
dekében létrejövô helyi akciócsoportok megalakítására kiírt pályá-
zati konstrukcióhoz kapcsolódó elsô, kötetlen egyeztetésre.

Idôpont: 2016. május 9. (hétfô), 16.00 óra
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, Panoráma Terem

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvé-
teli szándékát május 6-ig szíveskedjen jelezni a clld.bekescsaba@
gmail.com címen. 

Képviselôi fogadóóra: Fülöp Csaba, a 6. számú választó-
kerület egyéni önkormányzati képviselôje 2016. május 19-
én 16.30 órától tart fogadóórát a Vasutas Mûvelôdési Ház 
emeleti klubtermében.

A középkorba repített vissza április 30-án és május 1-jén 
a III. Békéscsabai Vitézi Játékok. A látogatók többek kö-
zött haditornával, vásári forgataggal és táncházzal ta-
lálkozhattak a hagyományôrzô történelmi fesztiválon. A 
legnagyobb szám pedig az Omega fellépése volt.

A tánc világnapja apropóján, egyetlen hétvége alatt, mint-
egy ezer táncost láthattunk Békéscsabán. Botta Tibor, a 
segítôivel együtt 1995-ben rendezte meg az elsô táncgálát 
a békési megyeszékhelyen. A rendezvénnyel hagyományt 
teremtettek: idén április 29-e és május 1-je között már 22. 
alkalommal rendezték meg a táncgálát, amely 7. alkalom-
mal táncfesztiválként is funkcionált.

Blues a ligetben

Majális arcfestéssel

A Csabai Csípôs Blues Klub szervezésében hetedik al-
kalommal várta a blues szerelmeseit a Csabai Blues Ház 
április 30-án, szombaton a Széchenyi ligetben. A prog-
ramban volt  Grunting Pigs lemezbemutató Pribojszki 
Mátyással és Szász Ferenccel,  Borsodi Blue Collective, 
valamint Massage to Hendrix Tátrai Tiborral, Petendi Ta-
mással, Bûdi Szilárddal és Kottler Ákossal

Igaz, hogy nem két forintért adták a sört és a vattacukrot, 
hanem mai árakon, mégis a régi, gyerekkorunk majálisait 
megidézô rendezvényt tartottak május 1-jén a Széchenyi li-
getben. Ott volt Jimmy bohóc, volt, aki a körhintára, más lu-
fi ra pályázott vagy a gokartot próbálta ki. Sokan pedig csak 
a kisgyermekeiknek szerették volna megmutatni, milyen is 
volt a hangulat az ô gyerekkorukban a ligeti majálisokon
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VII. Csabai Blues Ház
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Az NB I. utolsó elôtti forduló-
jában a Budapest Honvéd 
otthonába látogatott a Bé-
késcsaba 1912 Elôre SE. A 
tét az NB I-ben maradás volt. 
A lila-fehérek ugyan meg-
szerezték a vezetést, de a fô-
városiak gyorsan fordítottak 
és meg is ôrizték az elônyt a 
találkozó végéig.

A hétközi Vasas elleni döntet-
len után nagyon kellett volna 
a csabai bravúr, hiszen a két 
rivális, az ugyancsak a tabella 
utolsó helyein álló Vasas és 
a Puskás Akadémia egymás 
ellen játszott. Budapesten a 
csabaiak a 25. percben egy 
lépést tettek a bennmaradás 
felé: Fabio beadása után a ka-
varodásban Laczkó Zsolt talál-
ta meg a labdát leghamarabb 
és be is pofozta (0–1). Ezután 
azonban feléledt a Honvéd és 

öt perccel késôbb egyenlített, 
Baráth Botond érkezett a hosz-
szú oldalon és ívelt fejessel 
szerzett gólt (1–1). A 36. perc-
ben pedig már a Honvéd ve-
zetett: Hidi lövését még védte 
Poleksic, de Dusan Vasiljevic 
értékesítette a kipattanót (2–1).

A Vasas eközben 1:0-ra ver-
te a Puskás Akadémiát. Ezzel, 

már egy fordulóval a vége elôtt 
eldôlt, hogy a Békéscsaba 10 
év után csak átszállójegyet 
váltott az NB I-ben, jövôre újra 
a másodosztályban küzdhet-
nek a lila-fehérek. A szezon 
utolsó mérkôzésén az Elôre a 
DVSC csapata ellen játszott. 
Az eredmény 0:0 lett. 

Kovács Dávid

Együttmûködési megállapo-
dást írt alá az EUbility Group-
Békéscsabai Elôre Nôi Ké-
zilabda Sportegyesület és a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. Ennek eredményeként a 
szurkolók az eddiginél több 
információt kaphatnak az 
egyesület életérôl, a csapat-
tal kapcsolatos történések-
rôl és a mérkôzésekrôl. A 
7.Tv nézôi, a behir hírportál 
olvasói elsôként értesülhet-
nek a változásokról, és a jö-
vôben, a Csabai Mérlegben 
is nagyobb teret kap a kézi-
labda.

– Támogatjuk az egyesüle-
tet abban, hogy a nekik fon-
tos törekvések, hírek, infor-
mációk publicitást kapjanak. 
A megállapodás tartalmazza 
azt is, hogy felvételeket készí-
tünk a meccsekrôl, amelyeket 
az Elôre NKSE rendelkezésé-
re bocsátunk, ezek elemzése 

ugyanis segítheti a csapat 
felkészülését – fogalmazott 
Bali-Hatala Boglárka, a mé-
diacentrum fôszerkesztôje.

Fülöp Csaba, az Elôre NKSE 
gazdasági vezetôje kiemelte, 
hogy nemcsak az egyesület 
sportszakmai tevékenységé-
rôl számol be naprakészen a 

médiacentrum, hanem a kö-
zösségi céljaikról is. Opausz-
ki Zoltán megjegyezte: ezzel 
a megállapodással is jelezni 
szeretnék, hogy Békéscsaba 
élvonalban szereplô, vezetô 
sportegyesületeinek, klubjai-
nak kiemelt figyelmet szentel a 
Békéscsabai Médiacentrum. 

Kiesett az elôre
A Csaba 10 év után csak átszállójegyet váltott

együttmûködési megállapodás

Az utolsó elôtti mérkôzésen eldôlt az Elôre sorsa

A megállapodást az Elôre NKSE elnöke, Szabó Károly és 
a médiacentrum ügyvezetôje,  Opauszki Zoltán írta alá

Harminchetedik alkalom-
mal rendezte meg a KOPP 
Békéscsabai Atlétikai Club 
a nemzetközi gyaloglógá-
láját és huszonkettedik al-
kalommal az utcai futó- és 
váltóversenyét. 

Az amatôrök között nagy 
nevek is felbukkantak a 
nemzetközi gyaloglógálán, 
illetve futó- és váltóverse-
nyen szombaton, a Csaba 
Center elôtt. Volt, aki a maga 
örömére tette meg a távok 
egyikét, másnak viszont 
nagy volt a tét, hiszen most 
tartották a Nemzetközi Atlé-
tikai Szövetség és a Magyar 
Atlétikai Szövetség által a 
20 kilométeres gyaloglószá-
mokban az olimpiai kvalifi-
kációs versenyt is. Az orszá-
gos bajnokságon rajthoz állt 
minden, már olimpiai szinttel 

rendelkezô magyar gyalog-
ló, köztük Kovács Barbara és 
ott volt Récsei Rita is. A fiatal 
olimpiai szintet gyalogolt, így 
vele együtt összesen már hu-
szonegy atléta harcolta ki a 
riói kiküldetéshez szükséges 
eredményt. Ugyancsak telje-
sítette a korábban elért baj-
noki címet és egyéni csúcs-

csal ért célba a nyíregyházi 
Helebrandt Máté 1:22:38-as 
idôvel és az újpesti Mada-
rász Viktória 1:30:47-tel. A 
húsz kilométeres szakaszon 
ezüstérmes lett Venyercsán 
Bence (1:27:34), és bronz-
érmesként fejezte be a sza-
kaszt Bagdány Tomasz, ide-
je: 1:27:52.

Futóverseny és gyaloglógála 
Olimpiai kvalifi kációs verseny is volt

A futókat Szarvas Péter polgármester indította el

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô Csárda ide-
ális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvények 
lebonyolításának. Különös tekintettel az esküvôi 
szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, min-
den vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgál-

tatásaink igénybevételét, megrendelését.

S Z Í V E S L Á T Á S - V E N D É G L Á T Á S

Információk: www.postelek.com E-mail: postelek@postelek.com
Telefon: 66/898-075; 70/443-0302; 70/633-0815;

70/417-6513

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô 
ális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvények 
lebonyolításának. Különös tekintettel az esküvôi 
szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, min-
den vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgál-

tatásaink igénybevételét, megrendelését.

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

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye

Békéscsaba központjától 15 percnyi 
sétára fekszik a Széchenyi liget, ide 
várunk Titeket napközi jellegû nyári 
táborainkba hétfôtôl péntekig 8.00–
17.00 óráig!

2016. június 27.–július 1.:
Varázslótanonc-tábor
Egy fergeteges kalandtábor a rejtélyek 
birodalmában. Játszunk, alkotunk és 
megismerünk egy csodálatos világot. 
Varázslótanoncként sok izgalmas titkot 
kell megfejtenünk, ráadásul kincskere-
sés közben próbára tehetjük bátorsá-
gunkat, ügyességünket, eszünket és jó 
szívünket.
(Korcsoport: 7–12 éves korig)
2016. július 4.–július 8.:
Mazsola Mesetábor óvodásoknak
A tábor a jól ismert mese köré szerve-
zôdik, végigkísérve Manócskát és Ma-
zsolát kalandjaik során. Készítünk óriás 
társasjátékot, mesesátort, ujjbábokat. 
Izgalmas labirintuson kell átkelned, 
hogy eljuss a mesék birodalmába. Az 
együtt eltöltött idôt közös kalandok, 
kézmûveskedés színesíti.
(Korcsoport: 3–7 éves korig)
2016. július 11.–július 15.:
Egészség és kreativitás tábor
Ha egészségesebben szeretnél élni, 
egészséges ételeket készíteni, ottho-
nodat saját kezûleg díszíteni, a testmoz-
gás örömeinek hódolni, itt a helyed! A 
táborlakókat bevezetjük a háztartási te-
endôk és a kreatív kézmûves tevékeny-
ségek rejtelmeibe. 
(Korcsoport: 7–11 éves korig)

2016. július 18.–július 22.: 
„Csillagkeresô” tábor
Jókedv, önfeledtség, játék és megle-
petések. Ezek várnak rád a tehetség-
táborban, ahol közösen fedezzük fel 
magunkban a „ csillagainkat”. Lehetsz 
király, vagy szolga, bármilyen jelmezbe 
beöltözhetsz, mindent eljátszhatsz a 
színpadon! Lesz még kézmûves-fog-
lalkozás, tánc, kirándulás.
(Korcsoport 6–10 éves)

2016. július 25.–július 29.: Zöldülj! 
Fordulj! szemléletformáló tábor
Szeretnéd megtudni, milyen varázsla-
tos a természet és Te magad mit tehetsz 
a varázslat megôrzéséért? Akkor nincs 
más dolgod, mint ezen a héten velünk 
tartani, erdôben kincseket keresni, 
számháborúzni és kirándulni, tanös-
vényen barangolni. Ha a táborunkban 
„zöldülsz”, megtudhatod az apró prak-
tikákat, amelyek megmutatják a titkos 
ösvényt a Föld varázslatának megóvá-
sához. (Korcsoport: 8–12 éves)

2016. augusztus 1.–augusztus 5.: 
Detektívképzô tábor
Szeretnél jó detektív lenni? Nesztelenül 
járni, mint egy macska? Kivételesen 
jó megfigyelôvé válni, akinek kiváló a 
memóriája és minden „ügyet” kinyo-
moz, minden tettest lefülel? A detektív-
képzôben mindezt elsajátíthatod! Nap 
mint nap újabb készségeidet hozzuk 
felszínre, hogy végül diplomás detektív 
válhasson belôled. A „kiképzés” egy 
óriási kalanddal ér véget!
(Korcsoport: 6–10 éves)

Nyári táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Részletek: www.korosoknaturpark.hu 
Kövess minket a facebookon: facebook.com/korosokvolgye

www.behir.hu

Pá lyá Z At i  F e l H Í Vá S
1. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdonában 
lévô Ifjúsági Garzonház, Békés-
csaba, Dózsa György út 7. I. em. 
19. szám alatti lakóegységben 
történô elhelyezésre. 

A garzonház kétszintes, a pá-
lyázható garzonlakás alapterülete 
30 m2, összkomfortos, amely a kö-
vetkezô helyiségekbôl áll: egy szo-
ba, konyha, fürdôszoba (WC-vel).

2. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Andrássy út 
55–57. szám alatti lakásokban, 
ifjúsági garzonban történô elhe-
lyezés feltételei alapján az alább 
felsorolt bérleményekben (egy-
szobás, összkomfortos, 23/24 m2 
alapterületû lakások).

Az alábbiakban felsorolt lakások 
pályázhatók:

Andrássy út 55–57. I. em. 9.• 
Andrássy út 55–57. IV. em. 33.• 
Andrássy út 55–57. VI. em. 47.• 

A bérleti díj az összes pályázható 
lakásnál: 5449 Ft.

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

A lakóegység bérbeadása nem 
szociális rászorultság alapján tör-
ténik. 

A pályázat elbírálásánál elôny-
ben részesülnek azok a párok, 
akik:

legalább 5 éve békéscsabai la-• 
kóhellyel rendelkeznek és tény-
legesen a bejelentett lakásban 
laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy fôisko-• 
lai) végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôtakaré-• 
kossággal vagy építési telekkel 
rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlôk kö-• 
telesek 70 000 Ft óvadék meg-
fizetésére.

3. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdonában 
álló Békéscsaba, Vécsey u. 12. 
III. em. 10. (egyszobás, összkom-
fortos, 39 m2 alapterületû; bérleti 

díja: 12 207 Ft) szolgálati bérla-
kásban történô elhelyezésre:

Pályázati feltételek:
a közfeladatot ellátó intézmé-• 
nyeknél, szervezeteknél mun-
kavégzésre irányuló jogviszony-
ban állók részére
a békéscsabai székhelyû, te-• 
lephelyû sportszervezet és an-
nak leigazolt sportolója részére 
adja bérbe.  

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 17. 16.00 óra. (A 
határidôn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 23-os irodában.

A pályázat benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhetô és letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhetô. Telefonszám: 
452-252/4212-es mellék.
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2016. május 9., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô

(egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Kecskemét–Békés
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/1. (ismeretterjesztô filmso-
rozat)

21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KéPÚJSÁG

2016. május 10., 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 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör

(sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Lövéte (dokumentumfilm)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 BRSE TV (magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KéPÚJSÁG

2016. május 11., 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 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Mûvészbejáró

(kulturális mag.)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifj. magazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Kecskemét–Békés
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KéPÚJSÁG

2016. május 12., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifj. magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum (életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/1. (ismeretterjesztô filmsor.)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bûn és bûntelenség

(dok.-film)
22.15 Híradó
22.35 Aktuális (magazin)
22.55 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.25 Szarvasi híradó
23.40 KéPÚJSÁG

2016. május 13., péntek

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

(kulturális magazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró (kult. mag.)
17.40 Spektrum (életmódmag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KéPÚJSÁG

2016. május 14., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció (ifj. magazin)
10.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Kecskemét–Békés
11.30 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/1. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Mit akar ez az ember

(dok.-film)
Novák Ferenc emlékmûsor

22.35 Híradó
22.55 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.25 KéPÚJSÁG

2016. május 15., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 KéPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Spektrum

(életmódmagazin)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KéPÚJSÁG

2016. május 16., hétfô

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

(kulturális magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Mosonmagyar-

óvár
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Kikötô (egyházi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KéPÚJSÁG

2016. május 17., 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 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Lajosmizse
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Spektrum (életmódmag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KéPÚJSÁG

2016. május 18., 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 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Lajosmizse
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Mosonmagyar-

óvár
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KéPÚJSÁG

2016. május 19., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum (életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmsor.)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Áramlat-Flow (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KéPÚJSÁG

2016. május 20., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró (kult. mag.)
17.40 Spektrum (életmódmag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
21.00 Energol-dosszié (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KéPÚJSÁG

2016. május 21., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció (ifj. magazin)
10.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Lajosmizse
11.30 KéPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Mosonmagyar-

óvár
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Egy élet e tánc

(Novák Ferenc)
23.15 Híradó
23.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.55 KéPÚJSÁG

2016. május 22., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 KéPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KéPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

– Egy éve vezetem az 
óvodát, szívügyem, mivel itt 
nôttem fel a lakótelepen, ta-
núja is voltam a megnyitás-
nak, a kezdeteknek. Ez egy 
jól mûködô, folyamatosan 
fejlôdô intézmény, szeretik a 

szülôk és a gyermekek is – 
mondta Beghdadi Éva intéz-
ményvezetô.

A jubileumi ünnepségen 
Kiss Tibor alpolgármester 
elmondta, hogy a közeljövô-
ben egy energetikai beruhá-

zással újulhat meg a Tábor 
utcai épület.

– A város úgy döntött, hogy 
egy közel 140 millió forintos 
fejlesztést hajt végre itt. Az 
önkormányzat a munkában, 
a problémák megoldásában 
és az ilyen örömteli rendezvé-
nyekben is partner – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

K. D.

A város jelképének számí-
tó templomok, épületek, a 
CsabaPark, a csabai utcák, 
emberek, a mi kis Körösünk 
a kacsákkal, a kolbász és 
még számos „csabaiság” 
jelent meg azokon a rajzo-
kon, festményeken, ame-
lyeket a gyerekek küldtek be 
a Békéscsabai értékeink té-
makörben kiírt pályázatra.

A beérkezett alkotásokból ápri-
lis 23-án nyílt kiállítás a múze-
um Tégla Termében, azonban 
az eredményhirdetést a nagy 
érdeklôdésre való tekintettel a 
Jankay Teremben tartották. A 
Bartók Béla zeneiskola növen-
dékei és Szûcs Csaba rövid 
mûsora után Medgyesi Pál, a 
múzeum igazgatóhelyettese 
beszélt arról, milyen fontos, 
hogy legyenek ilyen kiállítások. 

– A városhoz, a szülôföld-
höz való kötôdés ezzel is 
elôsegíthetô. Ha tudatosul, 
mennyi érték van itt, talán el-
érhetô, hogy aki itt nô fel és 
máshol tanul tovább, az visz-

szajöjjön, és tovább szépítse, 
építse a környezetet – mond-
ta Medgyesi Pál.

Ezután Varga Ottó Varázs-
latos Békéscsaba címû ani-
mációját nézhették meg a 
jelenlevôk, amelynek külön-
legességét az adta, hogy az 
alkotásokon szereplô figurá-
kat fedezhette fel benne a kö-
zönség. A film után Szarvas 
Péter polgármester nyitotta 
meg a kiállítást.

– Ahhoz, hogy a város 
hétköznapjaival, színtereivel 
még közvetlenebb kapcso-

latba kerüljenek a gyerekek, 
nagyszerû alkalom egy ilyen 
pályázat és egy ilyen kiállí-
tás. Az alkotásokon fantázia-
gazdagon jelennek meg a 
legszebb épületeink és hét-
köznapjaink. Köszönet ezért 
nekik, a pedagógusoknak, a 
szülôknek és a múzeumnak is 
– tette hozzá a polgármester, 
akitôl a gyerekek okleveleket 
vehettek át. 

A 38. alkalommal megren-
dezett gyermekrajz-kiállítás 
május 15-éig tekinthetô meg 
a múzeum Tégla Termében.

Jubilált a Kazinczy óvoda
Ötven éve nyitotta meg kapuit az intézmény

Békéscsabai értékeink
Gyermekrajz-kiállítás a Munkácsy múzeumban

Az ünnepségre az óvodások mûsorral, Kiss Tibor köszöntôvel készült

A Tégla Teremben május 15-éig tekinthetô meg a kiállítás

9Csabai Mérleg közélet

Ötvenéves lett a békéscsabai Kazinczy óvoda. A kerek 
évforduló alkalmából jubileumi ünnepséget rendeztek az 
intézmény Tábor utcai telephelyén.



Az április 28-ai get-
tórendelet kiadása 
után Jánossy Gyula 
polgármester zsi-
dóházakat jelölt ki, 
mert a „keresztény 
érdekek sérelme 
nélkül” másképpen 
nem tudta elkülöní-
teni a város zsidó la-
kosságát. A kijelölt 
90 házba 770 csalá-
dot gyûjtöttek össze 
2200 családtaggal.

A zsidóházak többsége a két 
zsinagóga környékén helyez-
kedett el, a Kinizsi, Luther utca 
és a Jókai utca térségében. 
Az utcai ablakokat lemeszel-
ték, a kaput bezárták és ki-
rakták a „Zsidóház” feliratot. 
Itt még egy-egy szobában, 
emberibb körülmények között 
éltek a családok, saját maguk-
nak fôztek, néhány embernek 
engedélyezték, hogy bejárjon 
dolgozni a munkahelyére, illet-
ve meghatározott idôben be-
vásárolhattak a piacon. Azok 
a kikeresztelkedettek, akik a 
törvények alapján nem minô-
sültek zsidónak, mentesültek 
a gettózás alól, de néhányu-
kat mégis elhurcolták. Rózsa-
hegyi András kereszténynek 
született, feleségével, Lôrincz 
Rozáliával, aki áttért a zsidó 
hitrôl, 25 éve éltek házasság-
ban, fia katona volt, Rózsahe-
gyinét mégis deportálták. Ká-
dár László munkaszolgálatot 
teljesített, felesége, Lir Anna 
keresztény vallásúként szüle-
tett, majd házasságkötésekor 
betért a zsidó hitbe, de 1944-
ben visszatért, hogy a saját 
és gyermekei életét mentse. 
Miután mindez a hatóságok 

tudomására jutott, Kádárnét és 
két gyermekét beszállították a 
gyûjtôtáborba, így Auschwitz-
ban ôket is megölték. A nem 
zsidó társadalom közönye és 
passzivitása miatt megszökni, 
elrejtôzni nem sokan próbál-
tak. Azoknak, akiknek sikerült 
elkerülniük az elhurcolást, ál-
talában keresztény barátaik 
segítettek. A 2500 fônyi csabai 
zsidóságból mindössze húsz 
ember menekült meg így. 
Tevan Rezsôné és gyermekei 
keresztény barátaik segítségé-
vel kiszöktek a zsidóházból és 
feljutottak a fôvárosba. A zsidó-
házak fennállásának idôsza-
kából egyetlen fénykép ma-
radt fenn, amelyen a Szamek-
házba összegyûjtött családok 
láthatók. A bal szélen ülô lány, 
Steinberger Judit 16. születés-
napján, 1944. május 26-án ké-
szült a fotó. Mellette barátnô-
je, Komlósi éva ül, mögöttük,  
balról a második az édesany-
ja, Steinberger Mártonné. Egy 
hónap múlva mindannyiukat 
Auschwitzba vitték, és a ké-
pen láthatók közül mindössze 
ôk hárman élték túl a június 
29-ei szelektálást.

Balogh István

Isten szabad ege alatt – ezzel 
a címmel nyílt meg a Mun-
kácsy Mihály Múzeum és a 
Békés Megyei Vadászszö-
vetség elsô közös kiállítása. 
A megnyitón Bitay Márton, a 
Földmûvelésügyi Miniszté-
rium államtitkára elmondta, 
hogy a szenvedélyes, igazi 
vadász az nem „a puskás 
ember”, hanem olyasvalaki, 
aki tiszteli az erdôt, a termé-
szetet és a benne élô összes 
vadat. 

A múzeumban a trófeák és 
a preparátumok mellett régi 
vadászkönyveket, ereklyé-
ket, fegyvereket, vagy éppen 
vadászatot bemutató festmé-
nyeket is megtekinthetnek az 
érdeklôdôk, sôt, aki nem rest, 
felmászhat a terem közepén 
elhelyezett magaslesre is. A 
kiállításon szereplô tárgyakat, 
preparátumokat Békés me-
gyei vadászok ajánlották fel.  

– A vadászathoz hozzá-
tartozik a trófeagyûjtemény. 

élmény elejteni egy vadat, 
és annak velejárója maga a 
trófea, amit különbözô pont-
rendszerek alapján értékel a 
magyar vadásztársadalom – 
árulta el Hrabovszki János, az 
Országos Magyar Vadászka-

mara Békés Megyei Területi 
Szervezetének elnöke.

A vadászati kiállítás július 
3-áig fogadja az érdeklôdô-
ket a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban.

Balázs Anett
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Preparátumokat, trófeákat is láthatunk a kiállításon

SYRIUS LEGACY-koncert a Meseházban

A Magyar Jazz Ünnepe vidéki koncertprogramja a MUZSIKÁLÓ UDVAR-
BAN (Békési út 17.).
2016. május 20-án, pénteken 19 órától fellép az év együttese, a
SYRIUS LEGACY (Benkó Ákos – ének, dob, Fonay Tibor – basszusgitár, 
Tempfli Erik – billentyû, Ludányi Tamás – szaxofon, Vidákovich Izsák – fu-
vola, tenorszaxofon).
A Syrius Legacy együttes tagjai a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
jazz-tanszakán végzett fiatalok, akik olyan zseniálisan csomagolják a zenei 
anyagot finoman jazzes produkcióba, hogy ezt a muzsikát azok számára 
is közel hozza, akik annak idején nem ismerték a legendás 
Syriust. A belépés ingyenes.
Támogatók: 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2016. május 18-án, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: DESPAIR – Utazás a fénybe.
Angol sci-fi Sir Sean Connery fôszereplésével, 1974.
A belépés ingyenes.

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományôrzô délután a Meseházban

2016. május 7-én, szombaton 14 órától
Kalendárium: Pünkösdölés szokásai• 
Mûhelymunka: bábkészítés• 
Nagymama kamarája: köleskása prósza.• 

Koncertelôzetes: május 28-án a Muzsikáló Udvarban Eichinger Tibor és 
Stefan Varga csapata, a BROTHERS IN ART!

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

Jaminai Közösségi Ház 

Május 7., (szombat) 14.00–18.00 
Szöszmötölôs Nap – Óriástakaró 
vándorkiállítás kísérôrendezvénye
Május 8., (vasárnap) 8.00–12.00
Jaminai Gyerek- és Babaruha 
Börze
Május 9., (hétfô) 14.00–18.00 
Stark Adolf Kertbarátkör szárazkol-
bász-, bor- és pálinkaversenye 
Május 26., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Fôzôklub 

Állandó programok: 

Hétfô 9.00–10.00 Gerinctorna
Hétfô és csütörtök 18.30–19.30
Alakformáló torna nôknek, 
lányoknak
Kedd 10.00–11.00 Varázsmezô 
– kreatív foglalkozások kisgyerme-
keknek
Kedd 14.00–16.00
Jaminai Szlovák Klub
Kedd és csütörtök 16.30–18.30 
Gyerektorna
Keddtôl péntekig 17.00 
MOZDULJ MEG!
Szerda és péntek 10.00–11.30 
Baba játszótér
Szerda 17.30–19.00 Jóga
Szerda 13.00–17.00 Gazda Nyug-
díjas Egyesület összejövetelei
Szerda 16.45–17.45 és
péntek 16.30–17.30 Gyerekangol
Vasárnap 10.00
Újforrás Baptista Gyülekezet

Arany János Mûvelôdési Ház

Május 15. Megyeri Pünkösdölô
10.00 Játszóház – pünkösdikirály- 
és -királylány-készítés
10.30 Bábszínház
11.00 Májusfa a Csaba Nemzetisé-
gi Néptáncegyüttes tagjaival
11.30 Csaba Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes mûsora
13.30 Nefelejcs Népdalkör mûsora
14.00 Mezômegyeri Kézimunka 
Klub kiállításának megnyitója (a ki-
állítás június 6-áig megtekinthetô)
15.00 Pünkösdikirály-választás 
– megmérkôznek egymással 
Mezômegyer legerôsebb emberei 
a Megyeri Vitézek vezetésével
18.00 élôzenés táncház – zenél az 
Ókörös Trió 

Május 28. Megyeri Gyermeknap
14.00 Sok-sok meglepetés várja 
a gyermekeket, játszóház, íjász- 
és karatebemutató, ügyességi 
vetélkedôk, fellépnek a Csabai 
Színistúdió tagjai.

Állandó programjainkról, ese-
ményekrôl, foglalkozásokról 
érdeklôdjön az intézmény tele-
fonszámán: 66/641-311, e-mailen: 
megyerimuvhaz@gmail.com, 
illetve a www.megyerimuvhaz.hu 
oldalon. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/
BekesMegyeiKonyvtar, facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

Magasles a Munkácsyban
Vadászati kiállítás nyílt a múzeumban

Egy ilyen vértezet 30-35 kg-
ot nyom, azonban ez a súly 
arányosan oszlik el a testen. 
Könnyû benne mozogni és 
akár guggolni is lehet vele, 
sôt, egy esetleges esés után 
is fel lehet kelni a földrôl. Küz-
delem során a test igen nagy 
felületének biztosított védel-
met. A közhiedelemmel el-
lentétben emelô nélkül is fel 
lehet benne ülni a lóra. Csak 
a lovagi tornákon használtak 
emelôt, azonban ott külön 

tornapáncélt visel-
tek, mely az akár 
50 kg-os súlyt is 
elérte. 

Felvétele idôigé-
nyes és egyedül 
szinte lehetetlen. 
Alulról kell építkez-
ni felfelé: elôször 
a lábszár-, majd a 
lábfej- és a comb-
vért kerül a helyére. 
Ezután vesszük fel 
a bélelt fegyverka-

bátot. A mellvért és a 
hátvért a legnagyobb 
és legnehezebb da-
rab, azonban ha mé-
retre készült, kényel-
mesen lehet benne 
ülni és mozogni is. 
Az állat és a nyakat 
az úgynevezett bevor 
védi, mely igen jó 
szolgálatot tehetett a 
lovasnak egy alulró 
történô szúrás ese-
tén. A sisak az ún. 
salade-sisak, mely 
alá is érdemes egy 
bélelt sapkát venni. 

(A páncélról bôveb-
ben a behir-hu olda-
lon olvashatnak).

Dr. Bácsmegi 
Gábor régész

M e S é l Ô  M Ú Z e U M
  Egy rekonstruált, XV. századi   lovas páncél

Egy teljes vértezet ára régen néhány falvat ért

A Munkácsy Mihály Múzeumban azok is körbenézhetnek 
egy magaslesrôl, akik még sosem jártak megfi gyelôhelyen. 
A nemrégiben megnyílt vadászati kiállításon a modern va-
dásztársadalom szellemi és tárgyi kultúrájába pillanthat-
nak be az érdeklôdôk preparátumok, trófeák és vadászati 
tevékenységhez kötôdô eszközök segítségével.

Kicsit rendhagyó módon ez alkalommal nem egy 
ásatásból, gyûjtésbôl származó leletet, hanem 
egy hiteles rekonstrukciót mutatunk be. Maga a 
rekonstrukció a XV. századból fennmaradt lele-
tek alapján készült, és eredetije egy lovag vagy 
lovas zsoldos páncélja lehetett. Egy ilyen teljes 
vértezet ára akkoriban néhány falut ért, így nem 
mindenki tudta megfi zetni. 

M e S é l Ô  M Ú Z e U M
Egy rekonstruált, XV. századi   lovas páncél

A cikksorozat megjelenését támogatta a Miniszterelnök-
ség, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Mazsihisz, valamint számos magánszemély.

Szemelvények a csabai zsidóság 
1944-es történetébôl (4.)
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Az Isten szabad ege alatt 
címû vadászati kiállítás 
megnyitójára Békéscsabá-
ra érkezett Bodrogi Gyula 
Kossuth-díjas érdemes és 
kiváló mûvész, a Nemzet 
Színésze, aki a 7.Tv stúdió-
jában is beszélt arról, mit je-
lent számára a vadászat.

– Köztudott önrôl, hogy 
szenvedélyes vadász. Mosta-
nában is hódol ennek a szen-
vedélyének? 

– Szeretek kint lenni a ter-
mészetben, amikor az idôm 
engedi, szívesen ûzöm ezt a 
sportot ma is. Sokan elôítéle-
tekkel rendelkeznek a vadá-
szok, a vadászat iránt, mond-
ván: a nyúlnak nincs puskája. 
Annak idején Hofi Géza is így 
volt ezzel, aztán egyszer még-
is eljött velem vadászni. Ki-
derült, hogy fantasztikus lô-
készsége van, nagyon bele is 
szeretett a vadászatba.  

– Ön kikkel járt és jár va-
dászni?

– Mindig akad partner, 
például a fiam vagy az isme-
rôseim, barátaim. Egyébként 
Békéscsabán igen jó vadász-
társaim voltak. Az egykori 
Május 1. Termelôszövetkezet 
remek téeszelnöke, Farkas 
Miklós egy igazi csuda ember 
volt. Amikor a Gyulai Várszín-

házban játszottunk, mindig 
segített nekünk abban, hogy 
kapjunk ôzkilövési engedélyt. 
Aztán amikor elejtettük az 
ôzet, meg is fôzhettük a Mó-
kusban, ô pedig hozott mellé 
jó kis alma-körte pálinkát.  

– Voltak emlékezetes va-
dászkalandjai?

– Sok emlékezetes törté-
net részese lehettem. Példá-
ul egyszer forgattunk egy fil-
met, ami a földmûvelésügyi 
minisztériummal volt kap-
csolatban. Akkor Torgyán 
József volt a miniszter. Szó-
ba került a forgatáson, hogy 
jön a születésnapom, és 
hogy kérnek számomra ki-
lövési engedélyt dán bikára. 
Az engedélyt megkaptam, 
valahol Gyula mellett lôttem 
is egy aranyérmes bikát. Az-

tán késôbb, egy vadászati 
rendezvényen találkoztam 
Torgyán Józseffel, akinek 
meg is köszöntem a gesz-
tust. Ô meg csak nézett rám, 
pislogott a fôvadászokra, 
aztán csak annyit mondott: 
hát igen, kell a szabad idô az 
embernek. 

– Túl a nyolcadik ikszen is 
igen aktív. 

– Játszom a József Atti-
la Színházban és a Nemzeti 
Színházban. Fontos, hogy 
szórakozás legyen a hivatás. 
Nekem olyan szerencsém 
van, hogy azt csinálhattam 
egész életemben, amit sze-
retek, vagy hogy mindig sze-
rettem azt, amit csinálok. Le-
gyen szó a színészetrôl vagy 
akár a vadászatról.

M. E.

A Bécsi Magyar Iskola meg-
hívására ment Bécsbe, és 
mutatkozott be verseivel, 
könyveivel a Verôfény sza-
valóversenyen Péter Erika.

– Bakó Annamária, a Litea 
könyvesbolt vezetôje és a Bu-
davári Könyvnapok rendezô-
je keresett meg azzal, hogy 
elmennék-e Bécsbe. Engem 
ajánlott ugyanis arra, hogy 
egy ottani magyar nyelvû 
szavalóversenyen költôként 
képviseljem Magyarországot. 
Természetesen nagy örömmel 
vállaltam. Ezután a Bécsi Ma-
gyar Iskolából írt nekem Len-
gyel Ferenc, akitôl megtudtam, 
hogy a Collegium Hungaricum 
nagytermében rendeznek sza-
valóversenyt a magyar költé-
szet napjához kapcsolódva – 
tudtuk meg Péter Erikától.  

A Verôfény szavalóversenyt 
21. alkalommal rendezték 
meg Bécsben. Mint azt a csa-
bai költô elmondta, a program 
szavalóversennyel indult. A ki-

csiktôl az idôsebbekig minden 
korosztály szerepelhetett. 

– A szünet után következ-
tem én. Elsôként kivetített ké-
pek segítségével mutattam be 
Békéscsabát. Elmondtam azt 
is, hogy városunkban milyen 
pezsgô kulturális élet folyik, 
és bemutattam a Bárka iro-
dalmi folyóiratot. Ezt követôen 
minden verseskötetembôl ol-
vastam fel egy-egy verset, de 
meglepetésként Lengyel Fe-
renc is a közönség elé tárta az 

egyik költeményemet. Végül 
két megzenésített versemet 
tanítottam meg a közönség-
nek – mondta el Péter Erika, 
hozzátéve, hogy miután ha-
zaért, Lengyel Ferenctôl kapott 
egy levelet a következôkkel: 
„Köszönet azért, hogy veled 
megôrizhette igényességét a 
Verôfény. Mint mindig, ezúttal 
is költô volt a vendégünk, a 
magyar irodalom egyik vers-
nagykövete.”

Mikóczy Erika

Nálunk járt Bodrogi gyula
A vadászatról mesélt a Nemzet Színésze

Péter erika Bécsben
Magyarországot képviselte a Verôfényen

Bodrogi Gyula a Csabai Mérlegbe is belepillantott Péter Erika a Collegium Hungaricum nagytermében

Csabagyöngye

Május 1. (vasárnap) Majális a 
fôtéren, 18.00–21.00 – Nemzet-
közi Táncgála
Május 4., (szerda) 19.30 – 
Szláv Ritkaságok. Elôadó: Ko-
dály Filharmonikus, Debrecen
Május 5., (csütörtök) 11.30
A Békéscsabai Postás Nyugdí-
jas Klub képeslap-kiállításának 
megnyitója
Május 6., (péntek) 11.30 – Papp 
Zoltán mezôberényi képgrafi-
kus kiállításának megnyitója 
Május 7., (szombat) 17.00 – 
Schuster Lóránt – Kaptafa – 
Könyvbemutató és dedikálás
Május 7. (szombat)
Csabagyöngye Kupa Országos 
Egyéni Keresztrejtvényfejtô Ver-
seny 
Május 8. (vasárnap)
Csabagyöngye Kupa Országos 
Keresztrejtvényfejtô Csapatver-
seny.
Felnôtt regisztráció:
www.rejtvenyfejtes.hu,
Ifjúsági regisztráció:
zsilak.katalin@gmail.com
Jelentkezési határidô: Május 4!

Május 10., (kedd) 19.00 – New 
Horizons – CD bemutató koncert 
– Szegedi Harsonaegyüttes
Május 11., (szerda) 18.00
A Csabai Színistúdió vizsgaelô-
adása: Senki sem tökéletes 
Május 12., (csütörtök) 17.00
A SEUSO-KINCSEK REJTéLYE 
2. rész – A történet és a film foly-
tatódik
Május 14., (szombat) 20.00
Magashegyi Underground & 
Kaukázus koncert

Munkácsy Emlékház 

Május 1. (vasárnap)
Játszóház gyerekeknek
10.00–14.00 Májusfa- és szél-
forgókészítés
Május 18., (szerda) 11.00
Múzeumok világnapja
Bemutatkozik a Tessedik Sá-
muel Múzeum Szarvasról. Kiál-
lításuk a Kisteremben augusz-
tus 20-áig látható. 
Május 29. Városi Gyereknap
10.30–12.30 Lovas illemtan-óra 
ifjú hölgyeknek és uraknak (akár 
jelmezben is), közremûködik a 
Cavallo Lovas Klub

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS

Marek és Marzena Wesolowski „Ember” címû fotókiállítása megtekinthetô 
május 20-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermé-
ben.

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELÔZETES

május 21-én, szombaton 14–19 óráig a Lencsési Közösségi Házban és 
a Féja Géza téren. Programok: 14.30 órától kishalfogó verseny az élôvíz 
csatorna Féja Géza téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a helyszínen). 
Szabadtéri játszóház:  hûtômágnes dekorgumiból, mókás kabalafigurák, 
termésképek, készségfejlesztô játékok. 14.30 órától a közösségi házban 
mûködô angol szakkör és taekwondo csoport óvodásainak fellépése. 15.00 
órától a Lencsési Óvoda Mókus (Manóvárovi), Süni (Zöldovi) és Kutyus cso-
portjának (Napsugárovi) mûsora. 15.30 órától solymászbemutató. 16.00 
órától 600 db palacsinta kiosztása ingyenesen a gyerekeknek. 16.10 órától 
a Napsugár Bábszínház Rongy Elek, a példakép címû zenés vásári szatírá-
ja minden korosztálynak. 17.00 órától Fagyi Bohócok „Produkcióóóó…!” 
címû elôadása, gólyalábas, óriásbábos, interaktív, zenés bohócmûsor. 
18.00 órától „Cipcirip” – Tücsök Peti zenés gyermekmûsora. A programok 
ideje alatt: 14 órától ugrálóvár, óriáscsúszda, íjazás és ügyességi játékok 
(ingyenesen), lovaglási lehetôség, quad, mesehinta, csillámtetoválás (térí-
téssel). 15-tôl 18 óráig Egészségpont: vércukor-, vérnyomás-, testzsírszint-
mérés, életmód-tanácsadás, arc- és testfestés díjmentesen.

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 órá-

ig. 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

Mácsai Mihályné 90 éves

A vadászatról mesélt a Nemzet Színésze

F e l H Í V á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése által

adományozható „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének a helyi kitünte-
tésekrôl szóló 20/2005. (VII. 
14.) rendelete alapján a „Bé-
késcsaba Ifjúságáért” kitün-
tetés a békéscsabai gyermek 
és ifjúsági korosztály fejlôdé-
sét, problémáinak megoldá-
sát, kimagasló tehetségek 
gondozását, informális ta-
nulását segítô, a gyermekek 
és fiatalok szabad idejének 

eltöltését értékteremtô mó-
don szervezô tevékenységét 
példamutatón, kivételesen 
magas színvonalon, lelkiis-
meretesen, eredményesen 
legalább öt éve folyamato-
san végzô magánszemély-
nek vagy közösségnek ado-
mányozható.

A kitüntetés adományo-
zásáról bôvebben a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Kulturális hí-

rek oldalán. További informá-
ció kérhetô a 452-252/2513-
as telefonszámon, illetve a 
buzder@bekescsaba.hu 
e-mail címen. 

A kitüntetési javaslatokat 
2016. május 31-éig lehet el-
juttatni a Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási, Közmûvelôdési 
és Sportosztályához (5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7.). 

Szépkorú

A Lencsési Közösségi Ház
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

Egészséghét a Lencsésin
címû rendezvénysorozatra

• Május 17., kedd – Bemutató tornák
 Nyugdíjastorna 8.15-tôl 9.15 óráig,
 Baba-mama torna 9.30-tól 10.30 óráig egyéves 

kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig egyéves kor alatt, 
 Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek 14.30-tól 15.30 órá-

ig,
 Alakformáló torna 18.30-tól 19.30 óráig.
• Május 18., szerda 17 óra – „Mi is az igazi paleo? – Nem vagyok 

orvos, sem dietetikus, csak józanul gondolkodó ember, aki meg-
találta a gyógyulást” –  Gedó József klubtag elôadása a Paleolit 
klubban.

• Május 19., csütörtök 10 óra – Rendhagyó óra a Lencsési Álta-
lános Iskola felsô tagozatosainak részvételével „Olimpiára ké-
szülünk” címmel. Vendégeink Gregor László többszörös magyar 
bajnok középtávfutó és Kovács Barbara olimpikon gyalogló. 

• Május 20., péntek  17 óra – „Élj úgy, hogy a kor végsô határáig 
élvezd az egészséges, lendületes életet!” Stranszkiné Zsuzsa 
okleveles hatha jóga- és Etka jóga-oktató gyakorlati foglalkozással 
egybekötött elôadása. Témák: a jóga ászanák által megtapasztal-
ják a résztvevôk, miként lehet munka közben energiát gyûjteni, az 
ereinket tisztán és rugalmasan tartani. A programot egészséges 
ételekbôl készített kóstoló és beszélgetés zárja.

• Május 21., szombat 15-tôl 18 óráig – díjmentes vércukor-, vér-
nyomás- és testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás a Városi 
Védônôi Szolgálat munkatársainak közremûködésével, valamint 
játékos ügyességi és sportvetélkedôk a Lencsési Gyermeknapi 
Elôzetes címû rendezvény keretében.

• Május 22., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája a Gyu-
la-Városerdô – Körös menti útvonalon. Indulás: 7.50-kor a békés-
csabai vasútállomásról Gyula-Városerdô megállóig. Várható ha-
zaérkezés 13–14 óra között Doboz felôl autóbusszal.

• Május 23., hétfô 14 óra – Egészségügyi TOTÓ – Játékos vetélke-
dô a Nyugdíjasklub foglalkozásán.

A programokon való részvétel díjmentes. 

Egészséghét a Lencsésin

 Baba-mama torna 9.30-tól 10.30 óráig egyéves 
kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig egyéves kor alatt, 



Kristálycsodák, 
drágakövek

Május 14-én, szombaton 9–14 
óráig a Békéscsabai Ásvány- 
gyûjtô Kör szervezésében 
nemzetközi ásvány- és kôzet- 
kiállítás és -vásár lesz a Kazin-
czy Ferenc Általános Iskolá-
ban (Irányi u. 14.)

Belépôdíj felnôtteknek 350 
forint, gyerekeknek ingyenes.
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Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A 
vezetôi megbízás 5 évre szól 
(magasabb vezetô beosz-
tás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbízással 
egyidejûleg közalkalmazot-
ti munkakörbe kinevezhetô. 
Betölthetô munkakör: gazda-
sági fôelôadó). A jogállásra, az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény és a 77/1993. 
(V. 12) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadóak.

Ellátandó fôbb munkakö-
ri feladatok: Az intézmény 
pénzügyi-számviteli, gazda-
sági tevékenységének szerve-
zése, irányítása, ellenôrzése. 
A gazdálkodási tevékeny-
séghez kapcsolódó szabály-
zatok készítése, folyamatos 
karbantartása. Költségvetés, 
költségvetési beszámolók ké-
szítése, évközi adatszolgálta-
tások. A feladatkörébe tartozó 
intézmények gazdálkodása 
törvényességének, a haté-
kony és eredményes feladat- 
ellátás megvalósításának fo-
lyamatos ellenôrzése.

Pályázati feltételek:
a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében • 
foglalt feltételeknek való 
megfelelés,

a felsôoktatásban szerzett • 
végzettség és emellett ok-
leveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegké-
pes könyvelôi szakképesítés, 
vagy az engedélyezés szem-
pontjából ezzel egyenértékû 
szakképesítés, vagy
a felsôoktatásban szerzett • 
végzettség és emellett gaz-
dasági vezetôi, belsô ellen-
ôri, érvényesítôi, pénzügyi 
ellenjegyzôi – 2012. január 
1. elôtt az Áht. szerinti el-
lenjegyzôi –, vagy a számvi-
telrôl szóló 2000. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 
150. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti feladatok ellátásá-
ban költségvetési szervnél 
szerzett legalább ötéves 
igazolt szakmai gyakorlat, 
valamint mérlegképes köny-
velôi szakképesítés vagy 
a felsôoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettség,
a pályázónak szerepelnie • 
kell az Szt. 151. § (3) bekez-
dése szerinti nyilvántartás-
ban, és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jo-
gosító engedéllyel,
vagyonnyilatkozat-tételi kö-• 
telezettség.

Benyújtandó iratok, igazolá-
sok: A pályázó részletes szak-
mai önéletrajza, 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, iskolai végzett-
séget, szakképesítést tanúsító 
okiratok másolata, arról szó-

ló nyilatkozat, hogy pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul, 
továbbá ahhoz, hogy pályázati 
anyagát a szakmai-szakértôi 
bizottság megismerhesse és 
abba betekinthessen.

A pályázat benyújtásának fel-
tételei: Postai úton, a pályázat-
nak Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
címére, Szarvas Péter polgár-
mester részére történô meg-
küldésével (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: gazdasági 
vezetô.

Személyesen: dr. Komán Ág-
nes osztályvezetô, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala, 5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7., 110. sz. 
iroda.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 18. A 
munkakör leghamarabb 2016. 
július 1. napjától tölthetô be.

A részletes pályázati ki-
írás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további 
információt dr. Komán Ágnes 
osztályvezetô nyújt a 66/523-
814-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
bicenter.hu honlapon szerez-
het.

Óvodapedagógusok, önkor-
mányzati képviselôk és szü-
lôk elôtt is bemutatkozott 
nemrégiben a DIOO, azaz a 
Digitális OkosJáték Óvodá-
soknak. Ez egy új, különle-
ges magyar találmány, mely 
nemrég indult el hódító út-
jára, de máris számos elis-
merést kapott. A pénzügyi 
bizottság jóváhagyásával 
Békéscsabára az elsôk kö-
zött érkeznek ilyen „okosjá-
tékok”.

Dr. Ferenczi Attila tanácsnok 
gyakori vendég a Lencsési 
Óvodában, az ô ötlete nyo-
mán érkeztek ide elôször 
azok az okosjátékok, amelye-
ket kipróbálhattak a gyerekek 
és a pedagógusok.

– Fontos szempont volt a 
program kialakításakor, hogy 
a gyerekeket szinte észrevét-
lenül avassuk be a digitális 
írástudásba. A pedagógusok 
ezzel kapnak egy olyan esz-

közt, amivel kiszûrhetik, mi-
ben kell a gyerekeket fejlesz-
teni – tudtuk meg Konkolyi 
Sándortól, a DIOO fejlesztô-
programozójától.

Dr. Ferenczi Attila elmond-
ta, fontosnak tartják, hogy 
minden lehetséges módon 
támogassák a gyerekek fej-
lôdését, ezért a pénzügyi, 
gazdasági és városfejleszté-
si bizottság április 25-ei ülé-
sén jóváhagyta nyolc ilyen 
eszköz megvásárlását. 

– Az elsôk között leszünk az 
országban, ahol a pedagógu-
saink, gyerekeink használhat-
ják ezt az eszközt. Ráadásul 
úgy, hogy az okosjátékba helyi 
jellegzetességek adaptálását 
is kértük – tudtuk meg dr. Fe-
renczi Attilától, aki hozzátette, 
hogy rövidesen megérkeznek 
az eszközök, amelyeket most 
már nem csak kipróbálhatnak, 
hanem birtokba is vehetnek az 
óvodák. 

Mikóczy Erika

Az óvodások élvezettel próbálták ki az új eszközt

Pá lyá ZAti  Fe l H Í VáS Új magyar találmány az ovikban
Nyolc fejlesztô eszköz érkezik Békéscsabára

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere pályáza-
tot hirdet a Békéscsabai Intézményellátó Centrum gaz-
daságvezetôi beosztásának ellátására.
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Ugrai Gábor a Békéscsabai 
Általános Iskolás Történelem 
Munkaközösség vezetôje. A 
Magyar Tartalékosok Szövet-
sége (Matasz) segítségével 
minden évben megrendezik 
a városismereti versenyt, amit 
idén május 28-án tartanak 
a Széchenyi ligetben. A pe-

dagógus Békéscsaba hely-
történetével is foglalkozik, a 
városvédô egyesület tagja. 
Magyarország az elsô világ-
háborúban címû munkájával 
nyert egy 2014-ben a békés-
csabai önkormányzat által kiírt 
pályázaton. Tanulmánya jelent 
meg az 1888-as békéscsabai 

árvízrôl. Az Orosháza az elsô 
világháborúban címû kötetbe 
ír jelenleg Orosháza és a 101-
es gyalogezred kapcsolatáról. 
A Matasz felkérésére álta-
lános iskolás diákokkal járta 
végig a békéscsabai hadisíro-
kat, melyeknél rendszeresen 
végeznek hadisír-gondozást. 
Jankays kollégáival pedig 
szombatonként a Romániában 
található Tenke községbe jár-
nak át, ahol a helyi református 
tiszteletessel, Berke Sándorral 
kézmûves-foglalkozást, íjásza-

tot, a magyar kultúráról, gaszt-
ronómiáról, történelemrôl szó-
ló vetítéseket szerveznek. 

Laczkó Viktória
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A CsabaPark az egyik leg-
jobb beruházás, amit a város 
az elmúlt években kivitelez-
hetett – fogalmazott Fazekas 
Sándor földmûvelésügyi mi-
niszter április 23-án, amikor 
nem hivatalos látogatása 
során, egy kisebb határon 
túli delegációval érkezett 
Békéscsabára.

Szombaton délelôtt érkezett 
meg az a busz, amely a föld- 
mûvelésügyi minisztert és a 
székelykeresztúri, valamint 
a karcagi vendégeket hozta. 
A delegációt Hanó Miklós 
alpolgármester fogadta. A 
CsabaParkban Fazekas Sán-
dor elmondta: a kormány ál-
tal elfogadott élelmiszer-ipari 
fejlesztési stratégia azt a célt 
szolgálja, hogy minél több 
kézmûves élelmiszer, prémi-
um termék és olyan hungari-
kum kerüljön az asztalokra, 
illetve exportpiacokra, mint 
a Csabai kolbász. 

– Fontos, hogy ismerjük 
meg ezeket az értékeket, és 
minél több külföldi is részesül-
jön belôlük, hiszen megélhe-
tést nyújtanak és akár export-
cikkek is lehetnek. A Csabai 
kolbász világszerte ismert, a 
CsabaParkban megismerhetô 
a kolbász készítése, kultúrája, 
és persze meg is kóstolható 

a termék. Azért is hoztam el 
székelykeresztúri és karcagi 
vendégeimet ide, hogy minél 
többet tudjanak meg a Csa-
bai kolbászról – fogalmazott 
a földmûvelésügyi miniszter, 
aki megjegyezte azt is, hogy a 
kormány mintegy 300 milliárd 
forintnyi pályázattal támogat-
ja az élelmiszeripart. 

Hanó Miklós beszélt arról, 
hogy Békéscsaba további for-
rásokból a CsabaPark bôvíté-
sét tervezi.

– A Települési Operatív 
Program keretében közel 
1,5 milliárd forintos fejlesz-
tést tervezünk, ami azt ten-
né lehetôvé, hogy a nagy 
rendezvényeknek, például a 
kolbászfesztiválnak, sörfesz-
tiválnak is kialakítsuk a teret. 

A Modern Városok Program-
ból szintén pluszforrásokat 
szeretnénk lehívni ehhez – 
részletezte a gazdaságért 
felelôs alpolgármester.

Hanó Miklós hozzátette, 
a cél egy olyan komplexum 
létrehozása, amely a gaszt-
ronómiai értékek bemutatá-
sa mellett sport-, kulturális 
és szabadidôs tevékenysé-
gek, rendezvények színvo-
nalas megvalósítására is al-
kalmas. 

A bejárást követôen a 
vendégek egy látvány disz-
nóvágással egybekötött be-
mutatón vettek részt, és bele 
is kóstolhattak az igazi csa-
bai tradicionális disznótoros 
ételekbe.

Balázs Anett

Hadházy Ákos, az LMP an-
tikorrupciós szakszóvivôje 
és Takács Péter önkor-
mányzati képviselô tartott 
tájékoztatót a csabai LMP-
irodán az Öveges Program 
és visszásságai címmel. A 
tájékoztató után Hadházy 
Ákos a 7.Tv stúdiójában fog-
lalta össze mondandójának 
lényegét. 

– Az Öveges Programban 
összesen 14 milliárd forintot 
költöttek el, mintegy 50 vá-
rosban voltak tanterem-felújí-
tások, alakítottak ki kémia és 
fizika tantermeket, városon-
ként mintegy 300 millió forin-
tért. Amikor megnéztük, hogy 
ez az egész mit tartalmaz, 
kiderült, hogy a tanterem- 
kialakításokra városonként 
körülbelül 40 millió forintot 
költöttek, bútorokra, eszkö-
zökre pedig még 10-20 millió 
forintot. Az összes többi pénz 
egészen elképesztô dolgokra 
ment el, például arra, hogy 
minden városban megíratták 
az ugyanazokat a kísérlete-
ket tartalmazó munkafüze-
teket. Ez településenként 30 
millió forintba került, pedig 
ugyanúgy mûködik a kémia 
például Szekszárdon is, mint 
Békéscsabán. Mindenhol fi-
zettek 30 milliót szövegszer-

kesztésre és 25 millióért írat-
tak errôl egy-egy tanulmányt 
– fogalmazott Hadházy Ákos, 
hozzátéve, hogy az általa kez-
dett folyamat eredményeként 
az állam elkezdte visszakérni 
ezeket a pénzeket.  

Az antikorrupciós szakszó-
vivô beszélt arról, hogy Bé-
kés megyében, elsô körben 
50 millió forintot kér vissza az 
állam. A minisztériumi vizs-
gálat szerint Békéscsabán is 
szabálytalanságok történtek. 
Az egyik tétel különösen érde-
kesnek látszik: a kísérletek di-
gitalizálása projektelemre (ami 
Hadházy Ákos szerint abból 
áll, hogy egy tanárnô megcsi-
nálja a kísérleteket és azt egy 
kamera felveszi) 25 millió forin-
tot kaptak. A felvételeket azon-

ban nem csabaiak készítették, 
hanem három budapesti cég, 
pedig Békéscsabán is minden 
adott lett volna hozzá. 

– Ráadásul Békéscsabától 
Zalaegerszegen át a buda-
pesti 4. kerületig ugyanazt a 
három céget hívták meg erre 
a feladatra. A tankönyvfejlesz-
tésektôl az oktatási reform 
kialakításáig több területen 
is hasonló a helyzet. Amit itt 
helyben tehetnek ez ellen, az 
az, hogy számon kérik a vá-
rosvezetést, miért ezeket a 
cégeket hívják meg, ha hely-
ben is van erre a célra tökéle-
tesen megfelelô. Emellett sze-
rintem a büntetô feljelentést is 
meg kell fontolni – jelentette ki 
Hadházy Ákos. 

V. D., M. E.

Fazekas Sándor és Hanó Miklós a CsabaParkbanHadházi Ákos antikorrupciós szóvivô a 7.Tv stúdiójában

Fazekas Sándor:
A CsabaPark az egyik legjobb beruházás

Hadházy ákos:
Az Öveges Program és visszásságai

F e l H Í V á S
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése 

kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre

Az elismerés kimagasló telje-
sítményért adományozható, 
magánszemélyeknek vagy 
közösségeknek egyaránt, 
akik Békéscsabán hosszú 
ideje – legalább 10 éve – rend-
szeresen kiemelkedô munkát 
végeztek az élet bármely te-
rületén, vagy egy jelentôs cse-
lekedettel (tevékenységgel) a 
város jó hírnevét öregbítették.

évente legfeljebb egy ki-
tüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozásá-
ra javaslatot tehetnek:

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város önkormányzati kép-
viselôi,

a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a jegyzô,• 
az önkormányzati intézmé-• 
nyek vezetôi,
a városban mûködô önte-• 
vékeny csoportok, alkotó 
és mûvészeti közösségek, 
civil szervezetek,
egyházak.• 

A javaslatnak 
tartalmaznia kell:

az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 

alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl 
minôsített többségû határo-
zattal dönt. A javaslatok érté-
kelését egy külön e célra létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2016. május 31-
éig kell megküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi, Igazga-
tási és Humánpolitikai Osztály 
Jogi, Önkormányzat és Szer-
vezési Csoportjának (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 
7. I. emelet 117. iroda).

Bôvebb információ kérhetô 
a maczik@bekescsaba.hu 
e-mail-címen vagy a 452-252-
es telefonszámon (1185-ös 
mellék).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlé- 
sének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelete értelmében a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése kitüntetés 
átadására a közgyûlés szeptemberi ülésén kerül sor.

Szlovák panzió
A szlovák kultúra házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

Ha vendégei érkeznek, mi 
készségesen állunk ren-
delkezésére minden szol-
gáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Telefon: 66/441-750, 66/321-771, mobil: 30/742-3421

E-mail: panzio@szlovak.hu

Ugrai gábor több, mint pedagógus
Ugrai Gábor elsôsorban történelemtanár a Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában. Nemrégiben 
azonban a Magyar Honvédelmi Minisztériumtól Emlék-
tárgy kitüntetésben részesült a honvédelem ügyei iránti 
elkötelezettségének és tevékenységének elismeréséül.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása 

Békéscsabán 2016
1.1 A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új mun-

kahely létrehozásának támogatása, a helyi mik-
ro- és kisvállalkozások versenyképességének 
növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város terü-
letén. 

1.2 Támogatás formája: 1 év idôtartamra vissza 
nem térítendô járuléktámogatás és részbeni 
bértámogatás.

1.3 Támogatási összeg: összesen maximum 
600 000 Ft/munkahely.

1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalko-
zások, egyéni vállalkozók, nonprofit szerveze-
tek.

1.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaké- 
pességû emberek foglalkoztatására is kiterjed.

II. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafej-
lesztése a termelô, szolgáltató szektorban 2016
2.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal 

rendelkezô helyi mikro- és kisvállalkozások 
jövedelemtermelô képességének növelése 
technológiai korszerûsítésen keresztül.

2.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô.
2.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költsé-

gek 50 százaléka, de maximum 600 000 Ft
2.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállal-

kozások, egyéni vállalkozók.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
támogatási feltételeknek megfelelô pályázatokat for-
ráshiány miatt nem támogatja. A pályázat keretén belül 
prioritást élvez a I. pontban leírt munkahelyteremtés 
támogatása.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békés-
csaba város honlapján 2016. május 5-én megjelenô pá-
lyázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban 
nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint to-
vábbi 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, 
ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentáci-
óban szereplô címre. A kérelmet hiánytalanul, minden 
kérdésre választ adva és az elôírt dokumentumok csa-
tolásával kell benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemei-
nek változtatására a benyújtást követôen nincs lehetô-
ség. 

Beadási határidô: 2016. május 27. (péntek).

INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a pályázat lebonyolítójától, 
a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 66/445-542-es 
telefonszámon vagy a vagyonkezelo@globonet.hu 
e-mail-címen. A teljes pályázati dokumentáció a vá-
ros internetes oldaláról (www.bekescsaba.hu/Hírek/
Pályázati hírek) tölthetô le.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
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Erdôs Norbert európai par-
lamenti képviselô több fóru-
mon felvetette, hogy csök-
kenteni kell a tej áfáját. Jó 
hír, hogy a magyar kormány 
2017-tôl öt százalékra mér-
sékelte nemcsak a tej, ha-
nem a tojás és a baromfi hús 
áfáját is.

Az európai parlamenti képvi-
selô úgy véli, a Magyarorszá-
got is sújtó tej- és sertéspiaci 
válságot elsôsorban az Euró-
pai Unióban kell megoldani. 
A krízis ugyanis az EU-ra hát-
rányos világpiaci események 
együttes hatása. Erdôs Nor-
bert aláhúzta, hogy egyrészt 
a túltermelés miatti alacsony 
világpiaci árak, másrészt 
a tejkvóta tavaly áprilisi – a 
képviselô szerint túlságosan 
korai – kivezetése, harmad-
részt az orosz mezôgazdasá-
gi embargó, negyedrészt az 
eddig jelentôs mennyiséget 
felvevô kínai piac bezárkózá-
sa miatt szenvednek a tejter-
melô gazdák. A sertés- és a 
zöldség-gyümölcs piacon is 
hasonló okok miatt alakult ki 
a probléma. 

– Mi, magyarok, láttuk elô-
re, hogy a kvótaeltörlés mi-
lyen torzulásokhoz vezet 
majd az európai tejágazat-
ban. Mégis hiába kértem, kér-
tük a bizottságtól, hogy leg-
alább a mostani ötéves uniós 
törvényhozási ciklus végéig, 

2019-ig halassza el a tejkvó-
ta eltörlését: a bizottság és a 
tagországok többsége sem 
hallgatott ránk – mondta a 
néppárti képviselô.

A mezôgazdasági biztos 
igyekszik mindent megtenni a 
krízisbôl történô kilábalás ér-
dekében. Elsô körben tavaly 
ôsszel egy 420 millió eurós 
uniós tejmentôcsomagot je-
lentett be, amelynek forrásait 
most osztják szét a tagál-
lamok a tejtermelôk között. A 
magyar kormány az élen jár 
e rendkívüli támogatás kifize-
tésében, a magyar gazdák a 
napokban kapják meg a nél-
külözhetetlen segítséget. A 
bizottság egyéb eszközökkel 
– mint a 15 ezer euró/gazda/
év mértékû támogatás a ter-
melésük befagyasztását vál-
laló gazdáknak, az önkéntes 
termeléscsökkentés lehetôsé-

ge vagy a sovány tejpor és vaj 
intervenciós mennyiségének 
a duplájára történô emelése 
– is segíteni kívánja a gazdák 
túlélését. 

– A fenti eszközök azonban 
alkalmatlanok a termelôi árak 
gyors megemelésére. Ezért 
folyamatosan kérem a bizott-
ságot, hogy az uniós felvásár-
láshoz szükséges interven-
ciós árat emelje önköltségi 
szintre. Ez abban az esetben 
nem jelentene az EU számára 
problémát, ha az intervención 
eladó tejtermelôk vállalnák, 
hogy egy további – az inter-
vencióra felajánlott mennyi-
séggel megegyezô – termék-
mennyiséget vonnának ki a 
piacról úgy, hogy ezt a tejet, 
tejport, vajat, sajtot stb. EU-n 
belüli karitatív és segélyezési 
célokra adnák át – vélekedett 
Erdôs Norbert.

– Jövôre lesz húsz éve, 
hogy hivatásos rendôrként 
teljesítek szolgálatot – emléke-
zett vissza a kezdetekre Filozof 
Nóra. – Készenléti Rendôrség, 
a Budapesti, majd a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság és Békéscsabai Rendôr-
kapitányság; címszavakban 
így foglalnám össze a pályám 
eddigi állomásait. A járôrként 
eltöltött évek után 2000-ben 
Békés megyében kerültem 
a közlekedési szakterületre, 
amelyet a nehézségek ellené-
re nagyon szeretek. 

A százados a balesetek 
vizsgálatát végzi. A nyomozá-
sok ideje alatt a baleseteket 
elszenvedôkkel, tragédiák ál-
dozatainak hozzátartozóival, 
illetve a balesetek okozóival is 
igyekszik együttérzôen, de ha-
tározottan foglalkozni.  

– Meglepett és rendkívül jól-
esett ez az elismerés. A férjem 
nyomozó, ô is Békéscsabán 
dolgozik, és két gyermekünk-
kel itt is élünk. Ezért rendôrként 
és csabaiként is megtisztelte-
tésnek érzem a város önkor-
mányzatának figyelmességét 

– mondta Filozof Nóra, aki 
fontosnak tartja a gyermekek 
szabályos közlekedésre ne-
velését. Ezzel kapcsolatosan 
a példamutatás szükségessé-
gét emelte ki. 

elismerés Filozof Nórának
A rendôrnô közlekedési szakterületen dolgozik

eURÓPAi PARlAMeNt

Filozof Nóra százados
Erdôs Norbert: A tejpiaci válságot az unióban kell megoldani

Békéscsaba önkormányzata a rendôrség napja alkalmából 
elismerésben részesítette Filozof Nóra rendôr századost, a 
Békéscsabai Rendôrkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Osztályának fôvizsgálóját. A rendôrnô az elismerést a 
Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságon megtartott ünnepi 
állománygyûlésen vette át Nagy Ferenc alpolgármestertôl.

A rendôrnô közlekedési szakterületen dolgozik Nagyon fontos az áfacsökkentés

eURÓPAi PARlAMeNt

Csabai Mérleg

eURÓPAi PARlAMeNt

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros megbízásából a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. nyil-
vános árverésen értékesíteni 
kívánja az alábbi békéscsabai 
garázsokat:

Cím: Békéscsaba, terület (m2), hrsz.:
Ihász utca 6. 18 3231/10/A/36
Gyulai út 37–39. 18 87/4/A/87
Gyulai út 37–39. 18 87/4/A/88
Gyulai út 37–39. 18 87/4/A/89
Gyulai út 37–39. 18 87/4/A/90
Lencsési út 55–57. 18 1709/20/A/67
Lencsési út 55–57. 18 1709/20/A/68
Lencsési út 55–57. 18 1709/20/A/69

Pásztor utca 95. 18 1815/A/58
Pásztor utca 95. 18 1815/A/59
Pásztor utca 95. 18 1815/A/60
Pásztor utca 95. 18 1815/A/61
Tulipán utca 6. 11 3092/A/1
Tulipán utca 6. 14 3092/A/2
Tulipán utca 6. 13 3092/A/3

Az árverésrôl információ kérhe-
tô: Békéscsaba, Irányi utca 4–6. 
szám alatt Gergely Tamás üz-
letágvezetôtôl hétköznap 8–15 
óráig.
Telefon: +36-20/9333-400.

A vevô az ingatlan vételárát 
az adásvételi szerzôdés meg-

kötésével egyidejûleg, egy ösz-
szegben, készpénzben köteles 
megfizetni.

Az árverésen az vehet részt, 
aki az induló ár 10 százalékát 
bánatpénzként befizeti a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. pénz-
tárába az árverés idôpontjáig. 

Az ingatlan bérlôjének az 
adásvétel során elôvásárlási 
joga van.
Az árverés idôpontja:
2016. május 23. 10.00 óra. 
Helye: Békéscsaba, Irányi utca 
4–6. Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt.



A 2015/2016. tanévben egy 
kivételesen kis létszámú, 
kedves, összetartó osztály 
köszönt el az iskolától a 
békéscsabai Szlovák Gim-
názium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégiumban.

Kissné Szabó Ildikó osztály-
fônök tájékoztatása szerint 
a 10 fôs osztály 14 emelt 
szintû érettségi vizsgát tesz 
matematika, szlovák nyelv 
és irodalom, angol nyelv és 
történelem tantárgyakból. 
Az osztály 90 százaléka 
egyetemre, fôiskolára ké-

szül, 4 tanuló Szlovákiában 
tanul tovább, 1 tanuló ang-
liai egyetemre készül, 4 ta-
nuló hazai felsôoktatási in-

tézményt választott, 1 tanuló 
pedig a felsôfokú szakkép-
zésben folytatja.

Sok sikert kívánunk nekik!

Az evangélikus templom 
tornyánál idôrôl idôre 
feltûnik egy különleges 
madár. Mint azt Boldog 
Gusztáv természetvé-
delmi szakembertôl 
megtudtuk, ez a ván-
dorsólyom, amely gyors 
röpte miatt a levegôben 
nehezen, a pihenôhe-
lyén már jobban megfi -
gyelhetô. 

Boldog Gusztáv elmond-
ta, a vándorsólyom ná-
lunk tavaszi-ôszi átvonu-
ló, illetve telelô madár, 
Békéscsabán évrôl évre két-
három vándorsólyom is telel. 
A nap nagy részét a legma-
gasabb épületeken töltik (Ipa-
ri úti gabonasiló, víztorony, 
evangélikus templom tornya). 

Ezeken a pontokon éjszakáz-
nak, az elfogott zsákmány 
többségét is odaszállítják, és 
ott fogyasztják el. A vándor-
sólymot tartják a leggyorsabb 
madárnak, hihetetlen gyor-

san csap le zsákmányá-
ra. Nagy magasságból 
zuhanórepüléssel köze-
líti meg prédáját, melyet 
rendszerint már a leve-
gôben elkap vagy pedig 
egy erôs rúgással leterít 
a földre. Elôfordulhat, 
hogy a templom elôtt sé-
tálók mindenféle tollakat 
és „madáralkatrészeket” 
találnak, errôl idônként 
értesítik is a természet-
védôket. A maradvá-
nyokból tudható, hogy 
hol szerezte be a sólyom 
a táplálékát. A galambok 

mellett zsákmányolnak külön-
féle vízimadarakat a bányata-
vak környékérôl, a Gyula vagy 
Szabadkígyós környéki pusz-
tákról is. 

Mikóczy Erika

Április 20-án érkezett a hír: 
elhunyt dr. Simon Mihály 
címzetes fôjegyzô. 

Simon Mihály 1937-ben szüle-
tett Békéscsabán. A fiúgimná-
ziumban, a Rózsa elôdjében 
érettségizett, majd a Szegedi 
Tudományegyetem állam- és 
jogtudományi karán diplo-
mázott. Ezután pár évig Ba-
lassagyarmaton dolgozott, 
a szíve azonban visszahúzta 
Békéscsabára, 1968-tól a 
Kner Nyomda jogtanácso-
saként tevékenykedett.

1977-ben a városi tanács 
igazgatási osztályának veze-
tôje lett, ettôl kezdve 28 éven 
át dolgozott a polgármesteri 
hivatalban, 1990-tôl jegyzô-
ként, majd címzetes fôjegy-
zôként. A több mint negyed-
század során mindig olyan 

beosztásban volt, ahol a vá-
ros életével, fejlôdésével kap-
csolatos döntéseknek lehetett 
részese, és az általa irányított 
hivatallal együtt a végrehaj-
tója. Büszke volt arra, hogy 
köze lehetett mindahhoz, ami 
Békéscsabán történt.

Dr. Simon Mihály 2004 de-
cemberében vonult nyugdíj-

ba. Amikor elbúcsúzott, kol-
légái vastapssal köszöntek el 
tôle. Ahogy akkor mondta: 28 
év alatt az embernek szinte az 
otthonává válik a munkahelye 
– nehéz volt megválnia azok-
tól, akikkel együtt dolgozott. 
Humán érdeklôdésû ember-
ként mindig is foglalkoztatta 
az irodalom, a mûvészetek 
szinte minden ága, nyugdíjba 
vonulása után erre több ideje 
jutott. 2003 és 2011 között a 
Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület elnöki 
tisztét töltötte be, folyamato-
san bizonyítva, milyen sokat 
jelent neki Békéscsaba.

Dr. Simon Mihály címze-
tes fôjegyzô, városvédô és 
mûvészetbarát elment, bú-
csúztatója április 29-én volt. 
Nélküle szegényebb lett Bé-
késcsaba.
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Békéscsabán, a Mester utcában 820 
m2-es belterületi telek eladó. Villany, 
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Mezômegyerrel szemben 3024 m2 
telek eladó! Víz van, villany bevezet-
hetô. Állattartásra alkalmas.
Tel.: 30/486-5707.

Békésen, a Karacs Teréz utcában 
eladó egy 58 m2-es, 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, berendezett lakás. 
Irányár: 5,9 M Ft. érd.: 30/228-2376.

Békéscsabán, a Wlassics sétányon 
4. emeleti, 1,5 szobás, 40 m2-es, kom-
bi kazános, karbantartott üres panel-
lakás eladó.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Fûkaszával fûnyírást, bozótirtást vál-
lalok. Tel.: 30/366-9699 Petri.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenzô szerelése, 
javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-
kölcsönzés, 6 m hosszúságig nyújt-
ható, billentô önürítôs platóval is! Do-
bos István u. 20. Tel.: 30/233-4550, 
70/335-7584, 66/636-135.

Békéscsabai Nôi labdarúgó SC vár-
ja jelentkezésed, 6 éves kortól.
Bencsik éva, tel.: 30/506-4202.

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

OKTATÁS

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

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

Matematika általános és középisko-
lásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Matematika középiskolásoknak, fôis-
kolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angoloktatás. Nyelvvizsgára, érett-
ségire felkészítés. Tel.: 70/392-0459. 

Angoltanítás! 70/450-3228.

Matek, fizika, kémia magánórák! 
S. O. S. Hívjon, jövök! 
Tel.: 20/56-33-964.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 
2 db karnis (230, 250 cm), lábbal 
hajtós, szekrényes UNION varrógép, 
új ülôkés hátizsák, új széktáska, új 
húzós bôrönd, egy pár hálószobai 
fali lámpa, asztalhoz tapadó aljú Lillo 
paradicsompasszírozó, Lillo húsdará-
ló, elektromos gyümölcscentrifuga, 
kosarak és egyéb apróságok eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

elbúcsúztak az iskolától
a Szlovák gimnázium végzôsei

Maturanti slovenského 
gymnázia sa rozlúčili so školou

elhunyt dr. Simon Mihály 
címzetes fôjegyzô

V školskom roku 2015/2016 sa 
so svojou školou v békešča-
bianskom Slovenskom gym-
náziu, základnej škole, mater-
skej škole a kolégiu rozlúčila 
teraz výnimočne málopočet-
ná, ale milá a súdržná trieda.

Podľa informácií triednej 
profesorky Ildikó Kissovej 

Szabovej sa desať žiakov 
triedy prihlásilo na 14 maturit-
ných skúšok vyššieho stupňa 
z matematiky, zo slovenské-
ho jazyka a literatúry, z ang-
lického jazyka a dejepisu. 
90% žiakov z triedy sa chystá 
na vysoké školy a univerzity, 
4 žiaci si vybrali štúdium na 

Slovensku, 1 žiak sa chystá 
na univerzitu do Anglicka, 4 
žiaci si vybrali domácu vyso-
koškolskú inštitúciu a 1 žiak 
bude pokračovať v štúdiu 
na odbornej škole vyššieho 
stupňa.

Prajeme im veľa úspechov!

Vándorsólyom a toronyban

Szívesen idôzik az evangélikus 
templom épületén a vándorsólyom

w w w . b e h i r . h u

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. Áprilisi nyertesünk Mahler Csanád.



A békéscsabai nyomdászat 
1873. évben indult. A Tevan 
Nyomda és Könyvkiadó or-
szágos hírû szakmai sikere-
ket ért el 1910 és 1946 között 
könyveivel, majd csomagoló-
anyag-nyomtatványaival. Az 
államosított Tevan Nyomda 
jogutód vállalata a Békési 
Nyomda lett, amelynek kép-
zett szakmai gárdája tovább-
fejlesztette a „tevani profilt” és 
ezzel vált elismertté. 

Az 1964. évi rekonstrukció 
után tovább korszerûsödött az 
üzem. Megváltoztatta a nevét 
is: a Gyomai Kner Nyomdával 
való egyesülés után felvette a 
Kner Nyomda nevet. A csoma-
golásban úttörô tevékenységet 
folytatott a nyomda az 1960-
as években. Az iparvezetés 
döntése alapján a csomago-
lóeszköz-gyártás fejlesztésére 
Békéscsabát választották. A 
nyomda történetében ekkor 
jött  a harmadik rekonstrukció 
és nagyberuházás: az alapkô-
letétel után, 1969 ôszén indult 
az építkezés. A Kner Nyomda 
300 milliós költséggel meg-
épült új üzemrészét negyvenöt 
éve, 1971. április 30-án avatták 
fel ünnepélyesen.

Az ünnepség szónoka, Hor-
váth Gyula könnyûipari mi-
niszterhelyettes mondta a kö-
vetkezôket: „a Kner Nyomda 
a magyar nyomdaipar elsô 
olyan üzeme, amely mind épí-
tészeti, mind központi klíma-
berendezésével, ablakok nél-

küli géptermével újat hozott, 
igazodva a nyomdatechnika 
modern követelményéhez. 
Ez az üzem a nyomdaipar 
büszkesége lesz!” A nyomdát 
az akkori legkorszerûbb gép-
parkkal szerelték fel. Elkez-
dôdött az öntapadócímke-, 
valamint a kombinált csoma-
golóeszköz-gyártás.

Üzembe állt a nyolcszínes 
mélynyomó gép. Az új nyom-
da kapacitásáról néhány adat: 
1960-ban 2000 tonna dobozt, 
400 tonna nyomtatványt állí-
tottak elô. Az avatás évében 
az új üzem 8000 tonna dobozt, 
2400 tonna nyomtatványt ké-

szített. Az évi termelési érték 
150 millió forint volt, ötszöröse 
a rekonstrukció elôttinek.

Az államosítás után a nyom-
dát Botyánszky Pál igazgató 
vezette, aki az új üzem átadá-
sa után rövidesen nyugdíjba 
ment. Az új igazgató Huszár 
Mihály lett. A nyomdai fejlesz-
tések és rekonstrukciók szel-
lemi irányítója, Háromszéki 
Pál mûszaki vezetô is távozott 
a cégtôl. Pár év múlva azon-
ban, mint vezérigazgató irá-
nyította az akkor 850 fôt fog-
lalkoztató, s hírneve csúcsára 
futott nyomdát.

Gécs Béla

Az új Kner Nyomda látképe az avatáskor

Békéscsaba anno
45 éve avatták a csabai Kner új üzemét
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