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Múlt évben a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) kere-
tében összesen több mint 
6,5 milliárd forint értékben 
nyertek a város pályázatai. 
Tizennyolc pályázatról van 
szó, amelyek tekintetében 
a támogatási szerződések 
megszülettek, és folyik a 
tervezés. Május végére, jú-
nius elejére elkészülnek az 
engedélyes és kiviteli ter-
vek, ezt követően kiírják a 
közbeszerzési eljárásokat 
a kivitelezők kiválasztá-
sára, és indulhatnak a fej-
lesztések. 

A Csabai Mérlegben olva-
sóink folyamatosan nyomon 
követhették a pályázatok 
alakulását. Ezúttal arra kér-
tük dr. Sódar Anitát, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
vezetőjét, hogy vázolja fel, 
mire számíthatunk a nyertes 
TOP-fejlesztéseket illetően 
a következő hónapokban. 
TOP-keretből korszerűsítik a 
piacot is, erről Kozma János, 
a Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatója tájékoz-
tatja olvasóinkat. 

– TOP-keretből is lesznek 
kerékpárút-fejlesztések. Hol 
tart ezek előkészítése?

–  Fontos a Bánát utca, 
Tessedik, Vozárik és Szemere 
utca útkorszerűsítése – mond-
ta dr. Sódar Anita –, ezeken 
a szakaszokon különböző 
kerékpárút-forgalmi létesítmé-

nyek valósulnak meg. A tervek 
megvannak, a közbeszerzési 
eljárás kiírása következik, jú-
niusban pedig átadjuk a mun-
katerületet. Idén elkezdődhet 
a Körte sori és Gyulai úti ke-
rékpárút létesítése, a Beré-
nyi úti kerékpárút létesítése a 
Szarvasi út és a Széna utca 
között, valamint a Pataky–
Franklin utcai kerékpárút lé-
tesítése is. A tervek itt is elké-
szültek, a beruházásnak jövő 
őszig kell elkészülnie. 

– 350 millió forintot nyert a 
város a jaminai orvosi rende-
lő bővítésére, felújítására. Ez 
pontosan mit foglal magában, 
és mi lesz a betegekkel? 

– Itt már a közbeszerzé-
si eljárás előkészítésénél 
tartunk. Ütemezetten fogjuk 

átadni a munkaterületeket. 
Első ütemben a régi szociá-
lis bérlakáson és a mostani 
egészségház hátsó traktu-
sán dolgozik majd a kivite-
lező, közben a rendelőkben 
folyhat a munka, tehát a be-
tegek nyugodtan járhatnak 
továbbra is a megszokott 
helyre. Amikor az említett ré-
szeken befejeződött a kivite-
lezés, a rendelők átköltöznek 
a már kész részekbe, és foly-
hat tovább a felújítás. 

– Egymilliárdos beruházás 
a belváros-rehabilitáció har-
madik üteme a Munkácsy-ne-
gyeddel. Hol dolgoznak majd 
a kivitelezők?

– A belváros-rehabilitáció 
harmadik ütemének a tervei 
május végére készülnek el, 

amint lezajlik a közbeszer-
zési eljárás, itt is átadjuk a 
munkaterületet.  2018 vé-
gére kell majd befejezni a 
munkát, ami érinti a Hunyadi 
tér teljes körű felújítását, a 
Kossuth téren levő egyko-
ri vasútállomás épületének 
megújítását és az épületben 
lévő nyilvános vécé átalakí-
tását, felújítását is. Régóta 
szerepel a tervek között a 
Gőzmalom tér felújítása nö-
vénytelepítéssel, most ez is 
megvalósulhat, és bevonjuk 
a projektbe a Beliczey ker-
tet is. A projekt keretében 
rendbe tesszük az Élővíz-
csatorna partszakaszát, és 
megújul a Széchenyi liget. 

A színház igazgató, Sere-
gi Zoltán elmondta, hogy a 
komplex műsorterv összeál-
lításánál nagyon sok dologra 
kellett odafi gyelni: a változatos 
tartalomra, stílusra, kompozí-
cióra, arra, hogy a kiváló szí-
nészek megfelelő szerepeket 
kapjanak és a nézők remekül 
szórakozzanak, igazi élményt 
kapjanak. A most futó évad-
ban fontos szempont volt a 
magyar drámairodalom nép-
szerűsítése, ezt jövőre is meg-
őrzi a teátrum.

 – Ősbemutató, új és klasz-
szikus darab is szerepel a 

kínálatban. Például Csokonai 
és Mikszáth művei mellett 
Pozsgai Zsolt Szellemúrnőjét 
is bemutatjuk, amely békés-
csabai kötődésű témát dolgoz 
fel a reformáció ötszázadik 
évfordulója kapcsán. Sokféle, 
sokszínű évad lesz a követ-
kező, és ez egy népszínházi 
koncepciónak meg is felel – 
nyilatkozta Seregi Zoltán. 

A következő évad első be-
mutatója szeptember 8-án 
Tamási Áron Ősvigasztalás 
című színműve lesz, ame-
lyet Béres László rendezé-
sében állítanak színpadra. 

Ragány Misa a fi atalság és a 
sorsszerűség megtestesítője 
a darabban. 

– Ez egy létdráma, nagyon 
különleges atmoszférával. Az 
ősi vallás és a modern társa-
dalmi elvárások találkoznak 
és ütköznek össze a darab-
ban. Olyan kiváló, tapasztalt 
színészkollégák játszanak 
benne, mint Kovács Frigyes, 
Szélyes Imre, Mészáros Mi-
hály és Szőke Pál – mondta 
Ragány Misa színművész.

Seregi Zoltán hozzátette, 
hogy május 24-éig lehet meg 
újítani az idei bérleteket. Eb-
ben az évadban 14 ezer bér-
let eladásával rekordot dön-
tött a teátrum, céljuk, hogy a 
következő évadban tovább 
növeljék ezt a számot.

Horváth Szabolcs

Elkészült a Békéscsabai Jókai Színház műsorterve a kö-
vetkező évadra. A színház számos új bemutatót kínál a 
2017/2018-as évadban, de a korábbi sikeres produkciók 
is műsoron maradnak. A teátrum idén is a közérthető mű-
vészet – minőségi szórakoztatás elvét követi. 

Pár hét múlva véget ér a 2016/2017-es tanév, június 16-
án elkezdődik a vakáció. Az általános iskolás gyerekek 
szülei ilyenkor már javában azon törik a fejüket, hogyan 
oldják meg a két és fél hónapos nyári szünetet úgy, hogy 
gyermekük biztonságban legyen, jól érezze magát, és le-
hetőleg minél több élményt gyűjtsön.

Folytatás a 3. oldalon →

Ősvigasztalással indul majd az új évad a Jókai színházban
A színház számos új bemutatót kínál, de a korábbi sikeres darabok is műsoron maradnak

Jönnek a beruházások
TOP-forrásból most több mint 6,5 milliárd forint értékben fejleszt a város

Tippek a vakációhoz
Két és fél hónapot kell megoldani

Seregi Zoltán: Ősbemutató, új és klasszikus darab is lesz a kínálatban 

Különböző táborok várják a gyerekeket nyáron

A Széchenyi liget zöldebb, rendezettebb és jobban járható lesz
Alapos tervezést és szer-

vezést igényel a vakáció a 
szülők részéről. Két-három 
hétre szabadságra tudnak 
menni, jó esetben a „nagyma-
maszolgálat” mentsvár lehet 
pár napra vagy hétre, eset-
leg az iskola is szervez prog-
ramot, de még mindig sok 
idő marad, amit tartalommal 
kell megtölteni. Városunkban 
nyaranta napközis táborban 
fogadják a gyerekeket, hogy 
mikor és milyen feltételek-
kel, azt következő lapunkból 
tudhatják meg. Emellett szá-
mos nyári tábor közül lehet 
választani Békéscsabán is, 
a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közművelődési és 
sportosztálya készített egy 
listát ezekről (erről bőveb-
ben lapunk 11. oldalán olvas-

hatnak). Az ajánlatok között 
szerepelnek lovas táborok, 
kézművestáborok, zenei és 
művészeti táborok, horgász-
táborok, olvasótáborok, nyel-
vi táborok, de tánctáborba, 
sakktáborba, főzőtáborba, 
vízi vándortáborba, törté-
nelmi hagyományőrző vagy 
akár boldogságtáborba is je-
lentkezhetnek a gyerekek. 

A tábori kínálat tehát bő-
séges, emellett a családok 
számára közös kikapcso-
lódást nyújthatnak majd a 
Csabai Nyár gyerekeknek 
szóló rendezvényei, de egy-
egy közös strandolás, pós-
teleki biciklitúra vagy esti 
frizbizés is élmény, ha együtt 
lehetünk, együtt nevethetünk 
gyermekeinkkel.

M. E.
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A békéscsabai mentő-
állomáson, a mentők nap-
ján a gyakorlatban próbál-
hatták ki a békéscsabai 
óvodások és iskolások 
azokat az eszközöket, 
amelyekkel a mindennap-
okban dolgoznak a men-
tősök. 

Május 10-én van a mentők nap-
ja, 1984-ben ugyanis ezen a 
napon alapították meg az 
Országos Mentőszolgálatot. 
Csendes Csaba, a békés-
csabai mentőállomás ve-
zetője elmondta, náluk már 
hagyomány, hogy ilyenkor 
nyílt napot tartanak. Ennek 
keretében a legkisebb kor-
osztály most is kipróbálhatta 
a szakszerű újraélesztést, a 
gyerekek közelebbről is meg-

ismerhették az életmentő fel-
szereléseket, és a mentőau-
tókat is birtokba vehették.

A januárban megrendezett 
városi jótékonysági bálon az 
egyik kedvezményezett a Bé-
késcsabai Mentő Alapítvány 
volt. A rendezvényen átadták 
azokat az eszközöket is, ame-
lyeket a bálon befolyt összeg-
ből szereztek be.

– A békéscsabaiak ada-
kozókedvének köszönhetően 
950 ezer forintot tudtunk az 
alapítvány számára átutalni. 
Most bemutatták a mentősök, 
hogy ebből részben a mentő-
autókba, rohamkocsikba vá-
sároltak olyan felszereléseket, 
amelyeket eddig nem tudtak 
megvenni, illetve a mentőállo-
máson javítottak a munkakö-
rülményeiken – tájékoztatott 

Szarvas Péter polgármester.
Minden szervezetnek szük-

sége van az ünnepekre, hogy 
kialakulhasson a közösséghez 
tartozás érzése a kollégákban 
– mondta az ünnepségen az 
Országos Mentőszolgálat Dél-
Alföldi Regionális Mentőszer-
vezetének regionális igazgató-
ja. Dr. Zentay Attila hozzátette, 
hogy rendelkeznek a megfe-
lelő eszközökkel, de fontosak 

az önkormányzatok részéről 
kapott támogatások is, mert 
egy-egy eszközüket még kor-
szerűbbre tudják cserélni. 

A rendezvényen a regioná-
lis igazgatói kitüntetéseket is 
átadták a békéscsabai men-
tőállomás több dolgozójának, 
elismerve a helyi mentősök – 
mintegy 120 ezer lakost ellátó 
– áldozatos munkáját.

Zámbori Eszter

A Békés Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság a 
CsabaParkban tartotta tűz-
oltók napi rendezvényét, 
ahol átadták az új, magyar 
gyártmányú Rába-Heros tí-
pusú gépjárműfecskendőt. 
A térségben ez a negyedik 
ilyen típusú tűzoltóautó. 

A tűzoltók védőszentjükként 
tisztelik Szent Flóriánt, ma 
is a személye előtti főhaj-
tással tisztelegnek előtte. 
Élete és halála megmintáz-
za azt az elkötelezett hiva-
tástudatot, melynek alapja 
a munkába vetett hit és a 
hagyományokhoz való ra-
gaszkodás. Flórián az em-
berség, önzetlen segíteni 
akarás és hősies bátorság 
jelképévé vált.

A jeles alkalmat ünnepel-
te a Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság. 
A rendezvényen a géppark 
elengedhetetlen darabjait 
is felvonultatták. Például a 
magasból mentő gépjármű-
vet, ami a békéscsabai tűz-
oltók munkáját segíti lassan 
10 éve. Ennek az a különle-
gessége, hogy közel 40 mé-
terre tudja felemelni létráját 
és közel 20 méterre, oldalra 

is ki tudja nyújtani azt. Ez a 
gép akkor áll szolgálatba, 
amikor magas épületekből 
kell embereket kimenteni 
vagy tüzet oltani.  

Az új Rába-Heros gép-
járműfecskendő is a Csa-
baParkban volt, mint azt Kiss 
András tűzoltó ezredes, a 
Békés Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóságá igaz-
gatóhelyettese elmondta, azt 
az orosházi tűzoltók veszik 
használatba. Különlegessé-
ge, hogy magyar gyártmányú 
és világszínvonalú felszerelt-
séggel látták el. A tűzoltóau-
tóval a várakozások szerint 
javul a vonulások gyorsasá-
ga, hatékonysága, de a láng-
lovagok biztonságát is nagy-
ban erősíti.

A CsabaParkban tartott 
ünnepi állományülésen Tóth 
Tibor tűzoltó dandártábornok 
az Év tűzoltója címet adomá-
nyozta Fári János tűzoltó fő-
törzsőrmesternek, Zsombok 
János tűzoltó őrnagynak és 
Uhrin Mihály tűzoltó őrnagy-
nak. Az Év tűzoltója címek 
mellett szolgálati jeleket is 
átadtak, majd további elis-
meréseket is átvehettek a 
megye tűzoltói.

Horváth Szabolcs

Az ápolókat köszöntötték 
a Békés Megyei Központi 
Kórház Réthy Pál Tagkórhá-
zában az ápolók nemzetközi 
napja alkalmából. A rendez-
vényen az intézmény főigaz-
gató-helyettese, dr. Boros 
Zoltán megemlékezett azok-
ról a hazai és külföldi elődök-
ről, akik a szakma alapjait 
tették le, és kiemelte, hogy a 
ma ápolói is hősök. 

1820. május 12-én született 
a brit Florence Nightingale, aki 
hazája első, fronton dolgozó 
ápolónője volt és megírta az 
első ápolói kézikönyvet. Emel-
lett a Magyar Ápolási Egyesület 
az idei évet Kossuth Zsuzsan-

na Emlékévnek nyilvánította, 
mivel idén február 19-én volt a 
szakma hazai úttörője születé-
sének 200. évfordulója.

– Mindketten  az ápolás 
alapjait teremtették meg sa-
ját hazájukban, és háborús 
időszakban fejtették ki tevé-
kenységüket. Kossuth Zsu-
zsanna az 1848–1849-es for-
radalom és szabadságharc, 
míg Florence Nightingale a 
krími háború idején – mondta 
el Mészáros Magdolna, a Bé-
kés Megyei Központi Kórház 
ápolási igazgatója.

– Az ápolói tevékenység 
fontos szegmense az egész-
ségügynek. Éppen ezért mél-
tóképpen meg kell ünnepelni 

azokat, akik ebben a szakmá-
ban dolgoznak – hangsúlyozta 
dr. Boros Zoltán, a kórház fő-
igazgató-helyettese.

Az eseményen köszön-
tötték Az év szakdolgozóját, 
a gyógytornászként dolgozó 
Rákóczi Józsefnét, majd az 

egészségügyi szakdolgozók 
tudományos ülését is megtar-
tották. A rendezvényen meg-
nyitották a Kossuth Zsuzsan-
na-emlékkiállítást, amely az 
1800-as évek közepétől mu-
tatja be a szakma fejlődését.

Zámbori Eszter

A magyar egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult sze-
mélyek, akik Magyarorszá-
gon vagy az Európai Unió 
más tagállamában rendel-
keznek állandó lakóhellyel, 
egy másik tagállamban a 
magyar egészségbiztosítás 
terhére vehetnek igénybe 
– orvosilag szükséges – 
egészségügyi szolgáltatá-
sokat.

A ellátásokra való jogosult-
ság az Európai Egészségbiz-
tosítási Kártyával igazolható. 
A kártya az átmeneti jelleg-
gel az Európai Gazdasági 
Térség bármely tagállamá-
ban, valamint Svájcban tar-
tózkodó személy számára az 
orvosilag szükséges ellátá-
sok igénybevételére jogosít. 
Az orvosi ellátást (melynek 
szükségességéről az ottani 
kezelőorvos dönt) csak az 
államilag fi nanszírozott in-
tézményekben lehet igénybe 
venni a tagállamokban eltérő 
mértékű önrész megfi zetésé-
vel, amit az ottani állampol-
gárok maguk is megfi zetnek. 

Ugyanakkor például Bel-
giumban, Franciaországban, 
Luxemburgban az egészség-
ügyi ellátások, gyógyszerek 
költségeit az ellátásban része-
sülő személy köteles megelő-
legezni. Fontos tudni azt is, 
hogy egy másik tagállamban 
jogosultság nélkül igénybe 
vett egészségügyi szolgálta-
tások költségeit a szolgáltatás 
igénybe vevője viseli.

A kártyát a fővárosi és me-
gyei kormányhivatal, illetve 
2017. január 1-jétől a kijelölt 
járási hivatal adja ki kérelemre 
a magyar egészségügyi szol-

gáltatásokra jogosult szemé-
lyek részére. Békéscsabán, 
a Luther u. 3. sz. alatt történik 
az ügyintézés. A kártya kiállí-
tását az ügyfél, kiskorú esetén 
a törvényes képviselő, vagy 
érvényes meghatalmazással 
az ügyfél által meghatalmazott 
személy kezdeményezheti. A 
kártya kiadása térítésmentes, 
kivéve azon eseteket, ha meg-
semmisül, megrongálódik, el-
vész, vagy ellopják. 

A kártya alapvetően az 
egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultság végéig, de leg-
feljebb a kiállítástól számított 

36 hónapig érvényes. A nyári 
utazások közeledtével idő-
szerű a kártya érvényességét 
ellenőrizni. Egyes államokban 
a magyarországinál szűkebb 
a társadalombiztosítás kere-
tében igénybe vehető szolgál-
tatások köre, ezért minden-
képpen ajánlatos megfontolni 
utasbiztosítás megkötését is.

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

„ T B ”  S A r o kF e l H í V Á S
Felhívás a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének a helyi ki-
tüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) 
önkormányzati rendelete értelmében 
a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének Elis-
merése kitüntetés átadására a Köz-
gyűlés szeptemberi ülésén kerül sor.

Az elismerés kimagasló teljesít-
ményért adományozható, magán-
személyeknek vagy közösségeknek 
egyaránt, akik Békéscsabán hosszú 
ideje – legalább 10 éve – rendszere-
sen kiemelkedő munkát végeztek az 
élet bármely területén, vagy egy jelen-
tős cselekedettel (tevékenységgel) a 
város jó hírnevét öregbítették.

Évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható, amelyből legfeljebb 
egy kitüntetett lehet magánszemély.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város önkormányzati képvi-
selői; a nemzetiségi önkormányzatok; 
a közgyűlés bizottságai; a jegyző; az 

önkormányzati intézmények vezetői; 
a városban működő öntevékeny cso-
portok, alkotó és művészeti közössé-
gek, civil szervezetek; egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség 
pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás részletes 
ismertetését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a köz-
gyűlés jogosult, amelyről minősített 
többségű határozattal dönt. A javasla-
tok értékelését egy külön e célra létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2017. május 31-ig 
kell megküldeni a Polgármesteri Hi-
vatal Jogi, Igazgatási és Humánpoli-
tikai Osztály Jogi, Önkormányzat és 
Szervezési Csoportjának (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. I. emelet 
117. iroda).
Bővebb információ kérhető a ma-
czik@bekescsaba.hu e-mail-címen 
vagy a (66) 886-622-es számon.

Dr. Boros zoltán: A ma ápolói is hősök

nyílt nap a mentősöknél
A g yerekek kipróbálhatták az eszközöket

Tűzoltók napja
Szent Flórián a bátorság jelképévé vált
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– Mi változik majd a Szé-
chenyi ligetben? 

– Olyan sétautakat alakíta-
nak ki a kivitelezők, amelyek 
alkalmasak arra, hogy ott 
babakocsit toljanak, kerekes 
székkel, kerékpárral közleked-
hessenek az emberek minden 
gond nélkül. A mostani ját-
szótér mellett kialakítunk egy 
olyan játszóteret, amelyben 
Munkácsyra emlékeztető att-
rakciók lesznek, mint például 
festéktubus-csúszda, festő-
paletta, ecsethinta vagy ecse-
tekből, ceruzákból készült 
pad. A ligetben készül egy 
rekortán borítású futókör, lesz 
fitneszeszközökkel ellátott ját-
szópark, emellett zöldítünk.

– Több energetikai fejlesz-
tést is magában foglaló projekt 
valósul meg TOP-keretből.

 – Már folyik a kivitelezés a 
Lenkey utcai óvodában, ahol 

az épületet átalakítják, felújít-
ják és bővítik. A Tábor utcá-
ban szintén elkezdődött az 
átalakítás. Mindkettővel jól 
haladnak, nyár végére be is 
fejeződhet a munka. Az érin-
tetteket itt szülői értekezleten 
tájékoztattuk. A gyerekek 
járnak az óvodába, a munka-
terület biztonságosan el van 
kerítve, az óvodások pedig 
kifejezetten élvezik, hogy 
közelről láthatnak hatalmas 
teherautókat.  Közbeszerzé-
si eljárásban már beérkeztek 
az ajánlatok az Andrássy 
kollégium, az Erzsébethelyi 
iskola Madách utcai épülete, 
a Jankay iskola és a Petőfi 
utcai iskola energetikai fej-
lesztésére, a nyertes aján-
lattevőről a májusi közgyűlés 
dönt majd – tudtuk meg dr. 
Sódar Anitától.

Mint arról már írtunk, rövi-
desen kezdődhet a Munká-
csy múzeum 200 millió forint-

ból megvalósuló bővítése. 
Küszöbön áll a CsabaPark 
II. ütemének több mint egy-
milliárd forint értékű fejlesz-
tése is. Az összegből bővítik 
a jelenlegi épületegyüttest, 
újabb parkolókat építenek, a 
nagy fesztiválok kiszolgálá-
sára képes rendezvénytere-
ket alakítanak ki, és lesznek 
újabb, turistákat vonzó lát-
ványosságok. Tervek már itt 
is készültek, erről rövidesen 
részletesebben is olvashat-
nak lapunkban. 

Ugyancsak TOP-keretből 
740 millió forintot fordít a vá-
ros a piac korszerűsítésére, 
amelyről Kozma János szá-
molt be. A vagyonkezelő ve-
zérigazgatójától megtudtuk, 
hogy a piacon három, egy-
mástól markánsan elkülönít-
hető területet fejlesztenek. 

– Az egyik a vásárcsarnok, 
amelynek megújul a homlok-
zata, és lesz a zöldségpiac 
felé egy nagy előtető is. Ez le-
fedi azt az utat, ami a nemrég 
lefedett rész és csarnok között 
van. A tetőt szigeteljük, gon-
doskodunk a hűtésről, fűtésről, 
így nyáron a csarnokban nem 
megy 25 fok fölé, télen pedig 
15 fok alá a hőmérséklet. A 
csarnok előtt egy pihenőrészt 
alakítunk ki, de a piacon több 
helyen is lesznek majd padok.  

– Mi lesz a piac eddig még 
le nem fedett részével? 

– Korábban a zöldséges, 
kőpados részt fedtük le, 
ugyanezzel a megoldással 

most a lefedést a virágpiacig 
hosszabbítjuk meg. Ahol pe-
dig most a ruhások és egyéb 
iparcikkárusok vannak, ott 
egységes, fából készült 
elárusítópavilonok lesznek 
majd. Ezeket úgy igyekszünk 
kialakítani, hogy megfelelje-
nek a vállalkozók igényeinek. 
A harmadik rész a büfés, lán-
gosos sor, ezt elbontjuk és 
egységesen újraépítjük, hogy 
kulturáltabb legyen. 

– Holt tart most a projekt, 
és mi lesz a felújítások idején 
az árusokkal? 

– Az engedélyek beszerzé-
se és a kiviteli tervek készíté-
se folyik. Az érintett vállalko-
zókkal, árusokkal egyeztetünk 
a munkákról. A beruházás 
három ütemben valósul meg, 
ahol éppen folyik a munka, 
ott az idő alatt nem lehet majd 
árusítani, viszont igyekszünk 
segítséget adni: a piacon be-
lül más helyen, és átmenetileg 
majd a gazdabolt melletti par-
kolóban is árusíthatnak majd. 
Tudjuk, sok embernek ez a 
megélhetése, igyekszünk tehát 
mindenre megoldást találni. 

Pár hónapon belül tehát 
ismét a város több pontján 
folyik majd a munka. A na-
gyobb, illetve a lakosság 
széles rétegeit érintő beru-
házások esetében lakossági 
fórumokat tartanak, ahol a 
fejlesztésekről részletes tá-
jékoztatást kaphatnak majd 
az érdeklődők. 

Mikóczy Erika

Kihirdették a békéscsabai 
önkormányzat ifjúsági pá-
lyázatának eredményeit. 
Idén  harmincöt szervezet 
és intézmény pályázott si-
keresen a legkülönbözőbb 
ifjúsági programokkal. Bé-
késcsabán két év alatt két 
és félszeresére nőtt az ifjú-
sági programokra fordítha-
tó támogatási összeg.

Idén a pályázat feltételein is 
könnyített a város, annak ér-
dekében, hogy minél többen 
tudjanak sikeresen támogatást 
igényelni.

– A kulturális és az ifjúsá-
gi terület igencsak forráshiá-
nyos. A bürokrácia még ne-
hezítette is a pályát, elriasztva 
az aktív önszerveződő közös-
ségeket attól, hogy ők maguk 
próbáljanak forrást szerezni a 
tevékenységükhöz. Ezért üd-
vözölendő ez a rugalmas pá-
lyázati rendszer – mondta el 
Mohácsiné Szeverényi Ágnes, 

a VOKE Vasutas Művelődé-
si Háza és Könyvtára intéz-
ményvezetője.

A pályázók között nemcsak 
civil szervezetek, hanem iskola 
és kollégium is volt.

– Az iskolák például szün-
idős táborokra, diákönkor-
mányzatok működtetésére és 
programjaira, valamint iskola-
rádió működtetésére kaptak 
támogatást, de volt olyan kol-
légium, amelyik Filharmónia-
bérletek vásárlását tervezi a 
pályázati forrásból. A civilek 
részéről többek között nyári 
táborokat, egészséges élet-
módot bemutató foglalkozáso-
kat, sport- és családi napokat 
támogatott a bizottság – tájé-
koztatott Bíró Csaba, a köz-
művelődési, ifjúsági, oktatási 
és sportbizottság elnöke, hoz-
zátéve, hogy az ifjúsági pályá-
zatokra felhasználható forrás 
emelése illeszkedik a város 
ifjúsági koncepciójához. 

Zámbori Eszter

Május 13-án rendezték meg 
a városismereti versenyt 
felső tagozatos diákokból 
álló csapatok számára. A 
diákoknak a verseny során 
történelmi, helyismereti, 
közéleti ismeretekről kel-
lett számot adniuk.

Az iskolások a városháza dísz-
termében gyülekeztek, ahol dr. 
Jároli József, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke mondott be-
szédet.  Ezután a főszervező, 
Ugrai Gábor történelemtanár 
mondta el a főbb tudnivalókat, 
majd indult a verseny. A tanu-
lók emléktáblákat és emlékhe-
lyeket kerestek fel a városhá-
zán, az épület előtt, a katolikus 
templomnál,  az evangélikus 
gimnáziumnál. Ezután az evan-
gélikus kistemplomhoz, majd a 
Justh Gyula utca és a Közgé 
felé haladtak, onnan a Nagy 
Imre térre, a Phaedra rendez-
vényközpont melletti ’56-os 

emlékszobába mentek, végül 
az Andrássy út, a színház és 
ismét a városháza következett. 

A verseny győztese a Len-
csési iskola csapata lett, fel-
készítője Nagy Dávid, csapat-
tagok: Szatmáry Kata, Szabó 
Csenge, Endrődi Hanna és 
Kakas Levente. Második a 
Petőfi utcai iskola csapata lett, 
felkészítője Várai Zsuzsanna, 
csapattagok: Baksay Réka, 
Lőrinczy Anna Eszter, Ancsin 
Réka, Nagy Bálint. Harmadik 
helyen az Erzsébethelyi iskola 
csapata végzett, felkészítője 
Medovarszki Jusztina, csa-
pattagok: Kis Levente, Mazula 
Máté, Pálfi Bence és Szakmári 
Szilárd. Lipták József őrnagy, a 
Békéscsabai Toborzóiroda ve-
zetőjének felajánlása alapján 
különdíjat kapott a Jankay isko-
la csapata, felkészítője Matajsz 
Valéria, csapattagok: Köveskúti 
Hanna, Gémesi Anna, Tar Me-
linda és Szluka Dóra.

Busi Ottó

Soron kívül ülésezett május 
9-én a békéscsabai képvise-
lő-testület. A foglalkoztatási 
paktumról és egy hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos 
kérdésről határoztak, de is-
mét szóba kerültek a Tudás-
park projekt tanulmányai is.

További partnerszervezetek 
bevonását rendelte el a Ma-
gyar Államkincstár a Terület- 
és Településfejlesztési Opera-
tív Program finanszírozásával 
megvalósuló helyi és megyei 
szintű foglalkoztatási paktu-
moknál. Az egyenként egy-
milliárd forintos nagyságrendű 
projektek célja, hogy olyan pak-
tumok jöjjenek létre, amelyek 
révén hosszú távon segíthetik 
a városban és a térségben a 
foglalkoztatottság javulását. A 
közgyűlés felhatalmazása volt 
szükséges ahhoz, hogy az új 
együttműködési megállapodá-
sokat a polgármester aláírhas-
sa, még a megszabott határidő 
előtt. Összesen 30 partnerrel 

ír alá szándéknyilatkozatot a 
megyei és a békéscsabai ön-
kormányzat, illetve a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, míg együttműködési 
megállapodás 21 szervezet 
között jön létre.

A közgyűlésen Takács Pé-
ter (LMP) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Tudás-park 
pályázatban a Szent István 
Egyetem és a békéscsabai 
önkormányzat konzorciumi 
partnerségében elkészült ta-
nulmányokat CD-n vehetik át 
a képviselők, de csak akkor, 
ha aláírnak egy átadás-átvéte-
li papírt. Ennek jogszerűségét 
kérdőjelezte meg, amelyről ki-
sebb vita alakult ki. A grémium 
végül úgy döntött, hogy a köz-
gyűlés jogi bizottsága vizsgál-
ja majd a kérdést.

A tanácskozás zárt üléssel 
végződött, ahol egy hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos 
kérdést vitattak meg a képvi-
selők.

Varga Diána

Az ország több pontján 
is választókerületi elnököket 
cserélt a Fidesz. A békés-
csabai választókerület élén 
Vantara Gyula országgyűlési 
képviselőt, Békéscsaba ko-
rábbi polgármesterét Hanó 
Miklós váltotta május elején.

Hanó Miklós Békéscsa-
ba alpolgármestere, 1998 és 
2002, valamint 2010 és 2014 
között országgyűlési képvi-
selő volt, és folyamatosan a 
helyi közélet szereplője. 

Május második hetében 
Békéscsabán is lezajlottak 
az írásbeli érettségi vizsgák. 
A végzősök zöme ekkor 
magyar, matematika, törté-

nelem és angol vagy német 
nyelvből adott számot tudá-
sából, azóta a diákok már 
javában a szóbeli érettségi-
re készülnek. 

→ Folytatás az 1. oldalról

TOP-forrásból 740 millió forintot fordít a város a piacra

Városismereti verseny
Felsősök adtak számot tudásukról

Túl az írásbelin

Ifjúsági pályázat
Harmincöt szervezet és intézmény nyert 

Új elnök a Fidesznél

S o r o n  k í V ü l
ü l é S e z T e k

Új partnerek a foglalkoztatási paktumban

Jönnek a beruházások
TOP-forrásból most több mint 6,5 milliárd forint értékben fejleszt a város



– A múlt évi, bruttó két-
milliárd forintos útfejlesztés 
milyen mértékben érintette a 
4-es számú körzetet?

–  Komoly előrelépés történt 
a Lencsésin, a belső utakkal 
együtt a Haán Lajos téren kö-
zel bruttó 38 milliós, a Szabó 
Pál téren bruttó 26,6 milliós, 
a Kőris utcában 25,7 milliós a 
Rezeda utcán pedig közel 32 
millió forint értékű útépítés tör-
tént. Hozzá kell tennem, hogy 
ezzel az ott lakók több évtize-
des vágya teljesült. 

– Milyen egyéb, fontosabb 
fejlesztések voltak ebben a 
ciklusban? 

– Szinte folyamatosan ke-
resnek meg különböző igé-
nyekkel, felvetésekkel az itt 
élők. Azon dolgozom, hogy 
minél több olyan fejlesztés va-
lósuljon meg ezek közül, ame-
lyekkel még élhetőbb lesz ez 
a körzetünk. Volt útfelújítás a 
Haán Lajos téren, felújítottuk 
a Lencsési iskolához vezető 
járdát, a Kisfaludy utcai járda 
páratlan oldalát, lejáró készült 
a buszmegállónál és parkoló 
épült a Kőris utcában. Nagy 
gondot fordítok arra, hogy a 
választókerületi célelőirány-
zatból is segítsem azokat a 
törekvéseket, amelyek a Len-

4 Csabai MérlegKözélet – hirdetés 

F é l i d ő b e n  –  b e s z á m o l n a k  a  k é p v i s e l ő k
Dr. Ferenczi Attila: Orvosként és képviselőként is a segíteni akarás vezérel

Dr. Ferenczi Attila éppen negyedszázada a Lencsési egyik 
háziorvosa, és több mint 23 éve vesz részt a helyi közélet-
ben. Mint mondta: ahogy orvosként, úgy tanácsnokként, a 
József Attila Lakótelepi Részönkormányzat vezetőjeként 
és a 4. számú választókerület egyéni képviselőjeként is 
a segíteni akarás vezérli. Most főként a körzetben történt 
változásokról, fejlesztésekről kérdeztük. 

csési zöldebbé tételét szolgál-
ják. Virágládákat, kukákat, pa-
dokat helyeztünk ki, felújítottuk 
a kerékpárút melletti támfalat, 
a Lehel utcai sportpálya ke-
rítését, és folyamatban van 
a játszóterek körbekerítése. 
Régi vágy volt a Bethlen ut-
cán a nagy csapadékelvezető 
árok lefedése is. Szeretném 
folytatni a Lencsési szebbé 
tételét, a zöldövezetek, par-
kos sétáló részek kialakítását 
a továbbiakban is. Várom a 
kerékpárút-fejlesztést, ami a 
Dózsa György úttól egészen 
Fényesig hoz majd előrelé-
pést. Új fejlesztésként pedig 
szeretnénk megvalósítani a 
Lencsési és a Kétegyházi út 
összekötését az Építők útján 
és a Csányi utcán keresztül.

– Jó kapcsolatot ápol a kör-
zetben levő intézményekkel is. 

– Bár az iskola elkerült a 
várostól, folyamatosan nyo-

mon követem az ott folyó te-
vékenységet, és igyekszem 
támogatni magas színvonalú 
munkájukat. Okostáblát ka-
pott az iskola, a Lencsési 
Kulturális és Sportegyesület-
tel pedig az év végén tabletet 
ajándékozunk a legjobb tanu-
lóknak. Vida András igazgató 
úrral több éve kezdeményez-
tük, hogy minden ballagó 
osztály ültessen egy fát az is-
kola melletti parkban, és már 
egyre szebb a fasor. Örülök 
annak, hogy a Kölcsey és a 
Zöldovi fejlesztése is bekerült  
a TOP-programba, így ezek 
most fejlesztés előtt állnak. 

– Több mint két évtizede 
képviselő. Ez idő alatt meny-
nyiben változott a lakótelep-
nek az emberek életében 
betöltött szerepe? 

– Kezdetben a Lencsési is 
lakótömbök sokasága volt, a 
környezet szépítése elmaradt. 

Kissé szürke volt a hely, aho-
vá munka után hazatértek az 
emberek. Ma már zöldebb, 
szerethetőbb a lakótelep, tele 
természeti értékekkel és prog-
ramokkal. Képviselőként és a 
részönkormányzat vezetője-
ként fokozott figyelmet fordítok 
arra, hogy élhető, szerethető, 
biztonságos legyen a mi vá-
rosrészünk is. Nagyon jó az 
együttműködés a Lencsési 
Közösségi Házzal, a polgár-
őrökkel, a körzeti megbízot-
takkal, a lakókkal való napi 
találkozások során pedig meg 
tudjuk beszélni a kéréseiket, 
gondjaikat. Számos, ma már 
igen népszerű közösségi prog-
ramunk is van, mint például az 
Advent a Lencsésin, a kol-
bászparádé, a Szent István-
napi előzetes, az egészséghét 
vagy a gyermeknapi előzetes. 
Szerteágazó az egyesületek 
munkája, a lehetőségekhez 

mérten igyekszem az ő közös-
ségi programjaikat is támogat-
ni. Orvosként és képviselőként 
alapvető feladatom, hogy se-
gítsek – ezen vagyok, hogy a 
sok-sok itt élő embernek igazi 
otthona legyen ez a körzet. 

Mikóczy Erika

Tízezrével virágzik a Körös-
Maros Nemzeti Parkhoz tar-
tozó Körös-ártéren a mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus), 
érdemes egy kirándulás kere-
tében Békéscsabáról is útra 
kelni és megtekinteni.

A sárga virágtenger a  
Szarvas közelében található 
Halásztelki tanösvény mentén 
lévő, nagy kiterjedésű, feltöltő-
dött holt medret szinte teljesen 
beborította. Érdemes megnéz-
ni most ezt a természeti látvá-
nyosságot. A gyönyörű virág 
ugyan nem védett, de élőhe-
lyeivel együtt ritkulóban van. 
A Szarvast Mezőtúrral össze-
kötő vasúti híd lábánál induló 
3,5 km hosszú, 10 információs 
táblából álló tanösvény a vá-
rosból gyalog vagy kerékpárral 
a folyó védtöltésén könnyen 
megközelíthető. Vadregényes 
útvonalát bejárva a Hármas-
Körös hullámterének szinte 
összes élőhely típusát meg-
ismerheti és azok élővilágát is 
felfedezheti, aki kilátogat.

nőszirom
A körzetben élők régi vágya teljesült az útfelújítással Dr. Ferenczi Attila gyakori vendég a körzet intézményeiben Az atlétikai klub elnökeként itt a szilveszteri futást indítja

A szakmákkal ismerkedhettek 
általános iskolások a X. Szakma 
Sztár Fesztiválon, Budapesten. A 
Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BMKIK) jóvoltából mintegy 
500 Békés megyei diák utazhatott 
ingyen a kétnapos rendezvényre. A 
szakmák legjobbjainak versenyébe 
láthattak bele a pályaválasztás előtt 
álló tanulók, hiszen a fesztivál kere-
tében 41 szakmában tartottak or-
szágos versenyt. A megmérettetés 
selejtezőjét a megyei kamarák szer-
vezték, csakúgy, mint a látogatást a 
rendezvényre az országból mintegy 
15 ezer diáknak.

Az országos kamara évek óta 
hangsúlyozza: egy jó szakma felér 
egy diplomával. Viszont hogy tudja 
a gyerek, milyen szakma felé in-
duljon, ahhoz ismeretek, élmények 
kellenek. A nagy döntésben min-

den bizonnyal segítenek az ilyen és 
hasonló rendezvények.

A pályaválasztásban folyama-
tosan segít a Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara. Üzem-
látogatásokat szerveznek, szülői 
értekezleten és osztályfőnöki órákon 
tájékoztatják a diákokat és szülőket 
a továbbtanulási lehetőségekről, se-
gítenek megismertetni a szakmákat. 
Kamaránk pályaorientációs tanács-

adója Novodomszki Orsolya (orsolya.
novodomszki@bmkik.hu).

Aki a szakmatanulás mellett 
dönt, számára a későbbiekben a 
kamara segít, hogy megfelelő kö-
rülményeket biztosítsanak a külső 
gyakorlati helyszíneken.

Pályaorientációs oldalunk 
a Facebookon: JóPálya – És 
a Tiéd? (www.facebook.com/
jopalyakamara)                 (X)

Pályaválasztásban segít az iparkamara

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

+36-20/325-5367

SÍRKÕKÉSZÍTÉSSÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

MÁJUS 20-ÁN, A BIHARI TÁJ NAPJÁN 
KÜLÖNLEGES PROGRAMOK VÁRJÁK 

A BIHARUGRÁRA LÁTOGATÓKAT.

Megismerkedhetnek a Kis-Sárrét gazdag madár-
világával, megcsodálhatják a virágzó orchideá-
kat és végigsétálhatnak a Sző-réti tanösvényen. 
A rendezvény központi helyszínén, a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság Bihari Madárvártájá-
ban népzenei és néptáncbemutatók szórakoztat-
ják majd a közönséget, a kisebbeket gyerekprog-
ramok várják, ebédre pedig szürkemarha-pörkölt 
és halászlé fő a bográcsokban.

A programokon való részvétel ingyenes!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 
66-313-855 - www. kmnp.hu

Jöjjön el május 20-án, szombaton
Biharugrára, a Bihari Táj Napjára!

Hosszított ügyfélfogadás 
A békéscsabai polgármesteri hi-
vatal ügyintézői hétfői napokon 
hosszított nyitvatartással, 18 óráig 
várják az ügyfeleket a Szent István 
tér 7. szám alatti épület 61. számú 
irodájában. Ez idő alatt az iroda a 

66/523-826 számon érhető el. 
A kisgyermekeseknek gyermekvá-
rót alakítottak ki. Az említett szol-
gáltatások bevezetésével a hivatal 
célja, hogy még jobban megfelel-
jen a lakosság igényeinek.
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R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2017. május 22., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-

  mérkőzés, Békéscsaba– 
  Szigetszentmiklós

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 23., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Generáció (ifjúsági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Terefere
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 24., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-

  mérkőzés, Békéscsaba– 
  Szigetszentmiklós

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Generáció (ifjúsági mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 25., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (
  építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció 
  (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  élőben
   (a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kultúrális magazin)
21.00 Áramlat-Flow 
   (dok.-fi lm)
22.00 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kultúrális magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 26., péntek

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Tudományos esték 5/1.
21.30 A nyomozó halála (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 27., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Generáció (ifjúsági magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák 
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér- 

  kőzés Békéscsaba–Kisvárda
22.30 Híradó
22.50 Művészbejáró (kultur. mag.)
23.20 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 28., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mér- 

  kőzés Békéscsaba–Kisvárda
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
16.30 Praktikák
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
23.00 Híradó
23.20 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 29., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kultur. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Napsugár Bábszínház műsora
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Tudományos estek 5/1.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér- 

  kőzés Csabai Csirkefogók– 
  Angyalföld

22.00 Laskai sorok (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 30., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

  kőzés Békéscsaba–Dorog
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 31., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Tudományos estek 5/1
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.40 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés
  Csabai Csirkefogók–Angyalföld
22.00 Fehér galamb (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 1., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (közéleti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-
   mérkőzés, Békéscsaba– 

  Dorog
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 2., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Tudományos estek 5/2.
21.30 Kivonulás a paradicsomba  

  (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (közéleti magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 3., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 Szarvasi híradó
11.15 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Horgászvizeink Békésben  

  (dok.f)
22.30 Híradó
22.50 Kezdőkör (sportmagazin)
23.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 4., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Vakkancs és a titokzatos  

  alagút
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya 10/1.
   (ismeretterjesztő fi lmsorozat)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Tavaszi Fesztivál (Bartók  

  Béla Vegyeskar koncertje)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.30 Művészbejáró (kult. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

Május 18-ától 20-áig tart 
az év legnagyobb oros-
házi rendezvénye, a Liba-
máj Fesztivál, 20-án pedig 
megnyílik a gyopárosfürdői 
Gyógy-, Park- és Élmény-
fürdő. Ezzel hivatalosan 
kezdetét veszi a turiszti-
kai szezon – erről beszélt 
a 7.Tv Aktuális című hír-
háttér magazinműsorában 
Kiss László, a Jövő Építők 
Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment elnöke.

A fesztivállal kapcsolatban a 
szakember elmondta, a liba-
máj és a hozzá kapcsolódó 
prémium termékek régóta 
Orosházához kötődnek, ezért 
is tekintették fontosnak, hogy a 
kezdetek után Budapestre ke-
rült rendezvényt tavaly ismét 
„hazahozták” Békés megyé-
be. Így második alkalommal 
adhat újra otthont Orosháza 

a nagy múltú gasztrokulturális 
eseménynek.

Kiss László a kiegészítő 
programokról is beszélt. Igye-
keztek komplex kikapcsoló-
dási lehetőséget nyújtani az 
egész családnak – fogalma-
zott. Hozzátette, a fürdőben 
is alapvető célkitűzés, hogy 
minden korosztály megtalálja 
a saját ízlésének megfelelő 
programelemet. A fesztiválon 
fellépők sora is ezt tükrözi. 
Emellett pedig a legkisebbe-
ket ugrálóvárral, kalandpark-
kal és vidámparkkal várják.

A szervezés hátteréről el-
hangzott, olyan hétvégét vá-
lasztottak időpontként, ami 
nem kötődik semmilyen ün-
nephez. Gyopárosfürdő azon-
ban így is a legkiemeltebb 
turisztikai attrakciónak számít 
a dél-békési régióban, miután 
a legnagyobb alapterületű für-
dő, és az egyetlen gyógyhely 

a térségben. Az idegenforgal-
mi statisztikai adatok azt mu-
tatják, sikerült a szakemberek-
nek feltennie Gyopárosfürdőt 
az ország turisztikai térképé-
re. Kiss László hozzátette, bár 
jó úton haladnak, ez a munka 
még nem ért véget, a továb-
biakban minél erősebb mar-
ketingtevékenységgel, minél 
nagyobb rendezvényekkel és 
minél több kiegészítő prog-
rammal igyekeznek vonzóvá 
tenni a helyet.

A szakember emlékez-
tetett arra, hogy tavaly júni-
usban nyilvánították gyógy-
hellyé a fürdőt. A több mint 
másfél éves mérési folyama-
tok eredményeként – miután 
a levegő minőségétől kezdve 
a gyógyvíz összetételén át 
a zöldfelületek nagyságáig 
több szempontot is megvizs-
gálnak – ekkor olyan nívós 
gyógyfürdők mellé került 

fel a listára Gyopárosfürdő, 
mint Hévíz, Hajdúszoboszló, 
Bükkfürdő vagy Sárvár.

Elhangzott, erre igyekez-
nek is nagyobb hangsúlyt 
fektetni, többek között ezért 
is alakítottak ki különböző 
terápiás csomagokat, ame-

lyek a vendégek gyógyulását 
segítik elő. Ezek között meg-
találhatók az őszi és téli idő-
szak legkedveltebb szolgál-
tatásai, a szaunaszeánszok.

Kiss László hozzátette, a 
fürdő és a kiegészítő progra-
mok a város vendéglátó- és 

szálláshelyeinek forgalmára is 
jó hatással van. Ez pedig nem 
csak a belföldi turizmusban 
jelentkezik: az elmúlt években 
megduplázódott a külföldi ven-
dégek száma is, elsősorban a 
határ menti településekről ér-
keznek látogatók.

L i b a m á j f e s z t i v á l  é s  s z e z o n n y i t á s  G y o p á r o s f ü r d ő n
k I T e k I n T Ő
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Gyártásra kész az M-Fle- 
xiLog Kft. új, nyomdaipa-
ri üzemcsarnoka. A keve-
sebb, mint egy év alatt 
felépített épületkomple-
xumot, illetve a beszer-
zett gépeket a Marzek-
csoport tulajdonosai is 
megnézték a napokban. 
A flexibilis csomagoló-
anyagok gyártásával fog-
lalkozó cégnél egy 3500 
négyzetméteres raktár és 
a 4500 négyzetméteres 
gyártóbázis épült.

A flexibilis, vagyis fóliákra 
nyomtatott csomagolóanya-
gok gyártásához az új csar-
nok mellett három új, nagy 
teljesítményű nyomdagép áll 
hamarosan szolgálatba. A 
speciális csomagolóanyag-
ra egyre nagyobb a keres-
let Európában, éppen ezért 
indultak ebben az irányban 
fejlesztések – közölte kérdé-
sünkre Kása István Zoltán, 
az M-FlexiLog Kft. ügyveze-
tő igazgatója.

A Marzek-cégcsoport – 
melyhez az M-FlexiLog is 
tartozik – több mint tíz éve 
van jelen Békéscsabán. 
A tulajdonos szerint nem 
volt kérdés, hogy a három 
európai telephelyük kö-
zül a békéscsabait tovább 
kell bővíteni. Dr. Johannes 
Michael Wareka, a Marzek 
Etiketten+Packaging elnö-

ke úgy véli, a cég egy olyan 
iparágban lesz aktív, amely 
komoly fejlődés előtt áll.

– Mivel családi cég-
csoportról van szó, ezért 
generációkban gondolko-
dunk: fontos számunkra, 
mit adunk át az utókornak. 
Az elmúlt 20 évben látvá-
nyos fejlődésen ment ke-
resztül Békéscsaba, amiért 
elismerés illeti a várost. 
Szeretnénk ennek a fejlő-
désnek a virágává válni – 
fogalmazott dr. Johannes 
Michael Wareka. A cég-
csoport elnöke szerint eh-
hez a fejlődéshez a város-
sal való együttműködés is 
szükséges volt, amelyet 
meg is kaptak. Hozzátette: 
a Marzek-csoport bízik a 
város további növekedésé-
ben, ezért is döntöttek úgy, 
hogy Békéscsabán kapjon 
helyet az új üzem.

A csoport elnöke azt is 
hangsúlyozta: egy szép 
üzem és egy nagy teljesít-
ményű géppark kevés len-
ne a sikerhez. Úgy látja, eh-
hez motivált és elkötelezett 
munkatársak szükségesek. 
Mint mondta, a békési me-
gyeszékhelyen jól képzett 
kollégák dolgoznak, komoly 
az együttműködés a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rummal is, amely jó alapot 
adott a beruházásnak. Az 

elnök hozzátette: a megfe-
lelő munkaerő biztosítása 
érdekében gyakorlatorien-
tált, belső képzések szüksé-
gesek. A jövőben tervezett 
fejlesztésekről elárulta: a 
következő öt évben további 
gépek beszerzését tervezik 
az új épületben.

Az M-Flexilog gyártóso-
rát április végére letesztel-
ték és a próbaüzem is lezaj-
lott. A gépsoron májusban 
veszi kezdetét a munka. A 
cég a beruházással 2020-
ig 120 új munkahely meg-
teremtését vállalta.

Tavaly áprilisban, amikor 
Békéscsabán járt Orbán 
Viktor miniszterelnök, 
ígéretet tett arra, hogy 
megépül az M44-es gyors-
forgalmi út. Azóta már ki-
választották a kivitelező 
cégeket, és decemberben 
letették Kondoros mellett 
az első szakasz alapkövét. 
A kétszer két forgalmi sá-
vos autóút célja, hogy Bé-
késcsaba bekapcsolódjon 
az ország gyorsforgalmi 
úthálózatába. A fejlesz-
tés költségeit teljes egé-
szében magyar források 
fedezik. A munka javában 
folyik.

A 62 km-es Tiszakürt-
Kondoros közötti leghosz-
szabb szakasz kivitelezé-
se három ütemben valósul 
meg: az első ütemet 56,5 
milliárd forintos ajánlattal, 
a harmadikat 45,2 milliárd-
dal a Duna Aszfalt Kft. és a 
Hódút Kft. nyerte, a máso-
dikat pedig az EuroAszfalt 
Kft., a Swietelsky Magyaror-
szág Kft., a Soltút Kft. és az 
A-HídZrt. 43,98 milliárddal. 

A leghosszabb útsza-
kasz építési munkálatai az-
óta már folynak. A régészeti 
feltárásokat tavaly kezdték, 
ezekkel időközben végez-
tek és fennakadás nélkül fo-
lyik a kivitelezés. Kondoros 
és Kardos határában akár 
a 44-es útról is láthatók a 

mellékutakon vagy a távoli 
– korábbi mezőgazdasági – 
területeken dolgozó munka-
gépek.

Az építők az ütemtervet tart-
va, nagy erőkkel végzik a mun-
kát a kijelölt helyen. A kivitele-
zéshez szükséges szállítóutak, 
kiszolgálólétesítmények és a 
felvonulási területek kialakítá-
sa történik jelenleg. Itt fogják 
tárolni a munkálatokhoz szük-
séges anyagokat és eszkö-
zöket, innen vonulnak ki nap 
mint nap az utat építő gépek. 
Egyes szakaszokon már a 
kijelölt nyomvonalra hordják 
vissza a régészeti feltárás so-
rán kitermelt földet.

A Kisszénás–Kondoros 
vasutat az autóút leendő 
felüljárójáig több száz talp-
cserével felújították, a vasúti 
átjárókat átépítették, hogy 
bírja a munkagépek terhelé-
sét. Ezen a vonalon hordják 
be vasúton az építkezéshez 
szükséges alapanyagot, így 
itt egy közvilágítással ellá-
tott vasúti lerakodóhelyet is 
kialakítottak, amelyhez egy 
külön mázsálót építettek.

Ezeken felül a kiszolgáló 
földutakat kilométereken át az 
eredeti méretek szerint gya-
lulták le, szükség szerint az 
elburjánzott bozótost is kiir-
tották. Folyamatban a leendő 

felüljárók és hidak töltéseinek 
előkészítése, építése és a tel-
jes nyomvonalra folyamatosan 
hordják vissza a korábban ki-
termelt földet.

Az út építéséhez szüksé-
ges forrást a hazai költségve-
tés állja. Az útszakasz átadása 
2019 harmadik negyedévében 
várható, amint elkészült, azt 
az autósok azonnal birtok-
ba is vehetik. Így a gyorsabb 
és biztonságosabb autózás 
mellett 2019-től nagymérték-
ben tehermentesülnek és él-
hetőbbé válnak a Tiszakürt– 
Szarvas–Kondoros tengely 
közti települések.

Busi Ottó

Az építők az ütemtervet tartva végzik a munkát a kijelölt helyeken

A polgármester mellett Szabó Győző is ott volt a piacon

Generációkban gondolkodva – Indul a gyártás az M-Flexilogban

épül az M44-es leghosszabb szakasza
Nagy erőkkel zajlik a munka a kijelölt területeken 

„A csabai Csabán az igazi” 
szlogenre igyekeztek rácá-
folni május 13-án Budapes-
ten a belvárosi, Hold utcai 
piacon, ahol kolbászünnep 
volt bemutatóval, kóstolta-
tással és persze vásárral. 

A helyi termelők egy csapata 
a polgármester kíséretében a 
hétvégén Budapestre látoga-
tott, hogy a fővárosiak köze-
lebbről is megismerkedhesse-
nek a jóféle Csabai kolbásszal, 
és persze spájzolhassanak 
is belőle. Manapság, amikor 
reneszánszát éli a kézműves 
élelmiszer készítése, nem 
szabad megfeledkeznünk az 
évszázados hagyományok-
ra visszatekintő kincseinkről. 
„Kolbaz”, „colbaz”, „kóbász”, 
„kalbász” – a réges-régi, akár 
több mint félezer éves iratok-
ban többféle formában talál-
kozhatunk a kolbász szóval. 
Ahogyan a szó, úgy a készíté-
si mód is sokat alakult; de az a 
kolbász, amit ma hivatalosan 
is csabainak nevezünk, több 

mint száz éve szinte semmit 
nem változott.

Május 13-án Budapest 
„legínyencebb” piacán, a Hold 
utcai Belvárosi Piacon is nagy 
sikere volt a Csabai kolbász-
nak, a magyarok mellett fran-
cia, ausztrál és angol vendé-
gek is megkóstolták.

– A Csabai kolbász sike-
re fantasztikus! Akkor leszek 
azonban igazán boldog és 
elégedett, ha a kolbászkészí-
tés újra a virágkorát éli Bé-
késcsabán. Ebben a prémium 
termékben benne van a múl-
tunk, a jelenünk és a jövőnk 
is. A városunkban élő magya-
rok és szlovákok évszázados 
barátsága, hagyományainak, 
kultúrájának esszenciája – fo-
galmazott Szarvas Péter.

Budapesten is a Csabai kolbász 
volt az igazi
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A Békés Megyei Kormány-
hivatal koordinációs fel-
adatait elősegítő állandó 
fóruma, a Békés Megyei 
Államigazgatási Kollégium 
2017. április 27-én 14 órától 
tartotta esedékes ülését. 

Az értekezletet dr. Takács 
Árpád, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója ve-
zette, aki a napirendi pontok 
tárgyalását megelőzően rövi-
den ismertette a 2017. janu-
ár 1-jével a Kormányhivatalt 
érintő szervezeti átalakulá-
sokat, valamint a vezetők 
személyében bekövetkezett 
változásokat.

Az ülésen a Kollégium 
2017. évi munkaterve vo-
natkozásában beérkezett 
javaslatok kerültek megvita-
tásra és jóváhagyásra, ezt 
követően pedig „Fókuszban 
a társadalombiztosításˮ cím-

mel Andó Ágnes, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Bé-
késcsabai Járási Hivatala 
Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztályá-
nak főosztályvezetője tartott 
előadást. Az ismertetőt dr. 
Burai Mihálynak, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Bé-
késcsabai Járási Hivatala hi-

vatalvezető-helyettesének „A 
függő hatályú döntés a jog-
alkotás és a jogalkalmazás 
metszetébenˮ címmel tartott 
tájékoztatója követte, végül 
pedig dr. Bakos Pál megyei 
hatósági állatorvos, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály állami 
tisztviselője „Állatvédelem 
a közigazgatásbanˮ címmel 
tartott előadást.

A következő napirendi 
pontban az egyéb aktuális 
kérdések kerültek megvita-
tásra. 

A tanácskozás jól szolgál-
ta a tagok kölcsönös tájé-
koztatását. A Békés Megyei 
Államigazgatási Kollégium 
következő ülését, az elfoga-
dott munkatervben foglaltak 
szerint, 2017. december hó-
napban tartja.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében összesen 
18,3 milliárd forint Békés 
megyei projektről hozott tá-
mogató döntést az Irányító 
hatóság.

Ebben a fejlesztési ciklusban 
az uniós támogatások 60 szá-
zaléka gazdaságfejlesztésre 
fordítandó. Békés megye indi-
katív TOP-kerete a 2014–2020-
as programozási időszakban 
57,94 milliárd forint. Az önkor-
mányzatok, egyházak, civil 
szervezetek a felhívások ked-
vezményezettjei, a települési 
önkormányzatok legfontosabb 
fejlesztési forrása a TOP. A 
pályázati felhívások legtöbb 
esetben 100 százalékos tá-
mogatási intenzitással bírnak, 
nem igényelnek az önkor-
mányzatoktól önrészt. Koráb-
ban már nyertek pályázatok: 
a Megyei szintű foglalkozta-
tási megállapodások, foglal-
koztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések keretében 
több mint 1500 fő bevonásával 
2,408 milliárd forintból képzé-
sek, munkabér-támogatás, a 
Helyi foglalkoztatási együttmű-
ködések keretében 1,4 milliárd 
forintból helyi foglalkoztatási 
paktumok valósulnak meg. A 
Gazdaságfejlesztést és mun-
kaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesz-
tés elnevezésű pályázatnak 

köszönhetően 3,709 milliárd 
forintból 24,69 km hosszan va-
lósul meg útfelújítás.

A Békés megye számára 
rendelkezésre álló közel 58 mil-
liárdos fejlesztési keretből 18,3 
milliárd forint esetében meg-
születtek az Irányító hatóság 
támogatói döntései, ebből a ke-
retből az alábbi területeken va-
lósul meg 179 projekt: felhívás 
ipari parkok, iparterületek fej-
lesztésére; helyi gazdaságfej-
lesztés; társadalmi és környe-
zeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés; a foglalkoz-
tatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével; zöld 
város kialakítása; települési 
környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések; fenntartható te-
lepülési közlekedésfejlesztés; 
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése; egész-
ségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése; szociális 

alapszolgáltatások infrastruk-
túrájának bővítése, fejlesztése; 
a társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat konzorciumi meg-
állapodás keretében 91 tá-
mogatási kérelem esetében 
érintett, ez összegszerűen 
6 704 818 701 Ft keret, 
ekkora forrás tekintetében 
kezdi meg a Békés Megyei 
Önkormányzat a jelen dön-
tés értelmében a projekt-
menedzsmenti feladatokat.

A Magyar Államkincstár 
mielőbb felveszi a kapcsola-
tot a kedvezményezettekkel a 
támogatói szerződések meg-
kötése érdekében, az a kö-
zös cél, hogy májusban aláírt 
szerződése legyen minden 
nyertes pályázónak, ezután 
indulhat a pályázatok megva-
lósítása – tudatta Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke.

ülésezett a Békés Megyei
Államigazgatási kollégium

A ToP-keretből 18,3 milliárd forintnyi Békés 
megyei projektről született támogató döntés

Az értekezletet dr. Takács Árpád vezette

A kollégium következő ülését decemberben tartják

Dr. Illés Károlyné: Ne a szekrénynek hímezzünk

Zebra Akadémia címmel 
működtet a gyermekbal-
esetek megelőzését célzó 
oktatóprogramot a rend-
őrség Békés megyében.

A Békés Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság a 2016/2017-
es tanévben is meghirdette a 
„Zebra Akadémia” oktatóprog-
ramot. A kezdeményezés cél-
ja, hogy a gyermekek a közle-
kedési balesetek megelőzése 
érdekében megismerjék, el-
sajátítsák, megtanulják alkal-
mazni a közúti közlekedés 
alapvető szabályait. 

A rendőrség szakemberei 
az elmúlt hónapokban Bé-
késcsabán, Békésen, Domb-
egyházon, Békésszentand-

ráson, Gyulán, Orosházán, 
Sarkadkeresztúron és Vész-
tőn 10 általános iskolában 
tartottak közlekedési témájú 
foglalkozásokat negyedik 
osztályos diákoknak. Az 
előadásokon elhangzottak a 
gyalogos-, illetve a kerékpá-
ros-közlekedés alapszabá-
lyai és a gyermekek a kérdé-
seiket is feltehették.

A tanév utolsó heteiben 
az előzetes jelentkezések 
alapján mintegy 400 tanuló 
ad számot a tudásáról. A si-
keresen vizsgázókat a Békés 
Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság oklevéllel és lát-
hatóságot segítő lámpákkal, 
fényvisszaverő karpántokkal 
jutalmazza.

A Hagyományok Háza és a 
Békés Megyei Népművésze-
ti Egyesület szervezésében 
országos hímzőtalálkozót 
és továbbképzést tartottak 
Békéscsabán május 12-13-
án. A találkozó kiemelke-
dő eseménye volt dr. Illés 
Károlyné hímző, a Népmű-
vészet Mestere címmel 
kitüntetett alkotó életmű 
kiállításának megnyitója a 
Munkácsy múzeumban. 

A tárlaton a megjelenteket 
Szarvas Péter polgármester 
köszöntötte, kiemelve, hogy 
Békéscsaba városa büszke az 
élet bármely területén nagyot 
alkotó polgáraira, és igyekszik 
őket megbecsülni. 

Pál Miklósné a kiállításon el-
mondta, hogy dr. Illés Károlyné 
nemcsak sikeres alkotó, de si-
keres közösségteremtő ember 
is, aki tavasszal ünnepelte 70. 
életévét. A Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület elhatároz-
ta, hogy ebből az alkalomból a 

tanítványai meghívásával élet-
mű-kiállítást rendeznek neki. 
Békéscsabán eddig egyedül 
ő kapta meg a Népművészet 
Mestere címet. 

– Fontos, hogy aki hímez, az 
ne a szekrénynek dolgozzon. A 
kicsiktől az egészen nagyokig 
több korosztályt is tanítottam, 
és mindig azt mondtam, hogy 
olyan darabokat készítsenek 
az asszonyok, lányok, amit 
használnak is. Régen minden 
fi atal lány maga készítette el a 
kelengyéjét, most már ez nincs 
így, de úgy látom, ma is szíve-
sen hímeznek saját kezűleg 
például terítőt, táskát vagy akár 
mobiltartót – fogalmazott dr. Il-
lés Károlyné.

A kiállításon az alkotó gyö-
nyörű munkái között ott van-
nak például a Békés megyei 
szűcshímzést vagy a dél-al-
földi motívumokat bemutató 
alkotások terítőkön, párná-
kon, tarisznyákon. Akár ihle-
tet is meríthetünk belőlük.

M. E. 

Hogyan nézi meg az órá-
ját az, aki nem lát? Ho-
gyan intézik el a vakok 
a bevásárlást, az otthoni 
teendőket, és egyálta-
lán, hogyan tájékozód-
nak a városban? Ezekre 
a kérdésekre is választ 
kaphattak azok, akik el-
látogattak arra a ren-
dezvényre, ahol a Vakok 
és Gyengénlátók Békés 
Megyei Egyesülete szer-
vezésében mutatták be 
a vakvezető kutyákat és 
a nem látó emberek min-
dennapi életvitelét segítő 
eszközöket.

Speciális nagyítók, hanggal 
vezérelhető telefon, beszélő 
konyhai mérleg – mind-mind 
olyan eszköz Ádász István, 
az egyesület alelnöke sze-
rint, amely nélkülözhetetlen a 
látássérült emberek minden-
napjaiban.  Hozzátette: ezek-
kel az eszközökkel a látás-
sérültek gyakorlatilag önálló 

életet tudnak élni, ha jól elsa-
játítják a használatukat.

A legkomolyabb segítség 
mégsem a tárgyakban rejlik. 
A nem látó emberek mobili-
tását leginkább a vakvezető 
kutyák teszik lehetővé. Az is 
előfordult már, hogy valaki 
azért tudott munkát vállalni, 
mert hozzájutott egy ilyen 
négylábúhoz. Az országos 
szövetség vakvezetőkutya-
kiképző központjának veze-
tője, Schiff Mónika elmondta, 
az a fontos, hogy az állatok 
nyitottak legyenek, jól tűrjék 
az ingereket, ne féljenek, de 
ne is legyenek agresszívek. 
A kutyáknak képeseknek kell 
lenniük arra, hogy különböző 
helyzetekben önálló döntése-
ket hozzanak.

Mint megtudtuk, egy-egy 
vakvezető kutya kiképzése 
mintegy kétmillió forintba 
kerül, de az igénylők ingye-
nesen juthatnak hozzá a 
használati joghoz.

Zsíros András

zebra Akadémia
Több száz gyermek vizsgázik

életmű-kiállítás
Dr. Illés Károlyné hímző 70 éves

látássérülteknek
Tapintható óra, beszélő mérleg 
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG NEM-
ZETI KONZULTÁCIÓRA?

Brüsszelben a jövőnket meghatá-
rozó, komoly veszélyeket rejtő terve-
ket kovácsolnak. Ezek a tervek óriási 
vitákat robbantottak ki, ugyanis meg-
valósulásuk súlyos következménnyel 
járna Magyarországra nézve. Nem 
mindegy, hogy ezek a viták mikép-
pen végződnek, ezért Magyarország 
kormánya úgy döntött, hogy határo-
zottan, aktívan és konstruktívan vesz 
részt bennük.

A kormány azt akarja elérni, 
hogy ne változzon meg az uniós 
intézmények és a nemzetállamok 
jogköreinek jelenlegi megosztása. 
Magyarország kitart a szubszidiari-
tás elve mellett. A status quót védi, 
amely szintén európai vívmány, hi-
szen a mostani állapotot közösen 
alakították ki korábban az Európai 
Unió tagállamai.

Magyarország kormánya – figye-
lembe véve hazánk népességének, 
területének és gazdasági erejének 
súlyát – tisztában van az előttünk álló 
időszak nehézségével és az érdek-
érvényesítés korlátaival is. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy a magyar emberek 
támogatását, kiállását kérjük e sors-
döntő brüsszeli vitákhoz. Ezzel a cél-
lal indítottuk meg a nemzeti konzul-
tációt, amely bevonja a magyarokat 
ebbe a folyamatba.

A képviselendő álláspontunkat 
pontosan kifejezi a konzultáció címe: 
Állítsuk meg Brüsszelt! Állítsuk meg 
a nemzeti hatáskörök Brüsszelbe 
vonását! Állítsuk meg az alapszer-
ződéseken folyamatosan túlterjesz-
kedő brüsszeli politikát! És állítsuk 
meg azokat a törekvéseket, amelyek 
a migrációt támogatva meg akarják 
változtatni az Európai Unió és benne 
Magyarország etnikai összetételét és 
kulturális alapjait!

Az Európai Bizottság Magyaror-
szág kormányát Európa-ellenesnek 
minősítette. Ez tévedés vagy rossz-
indulatú politikai támadás. Magyar-
ország Európa pártján áll, egy erős 
Európáért dolgozik, és azért akarja 
megreformálni a brüsszeli politikát, 
hogy Európa továbbra is a világ leg-
jobb helye maradhasson. Európá-
nak fel kell számolnia a terrorizmust, 
vissza kell szereznie a biztonságot, 
újra versenyképessé kell válnia a vi-
lággazdaságban. Közös kül- és biz-
tonságpolitikával békét és stabilitást 
kell adnia a bennünket körülvevő 
térségeknek, például Ukrajnának és 
a Balkánnak.

Az alábbi oldalak Magyarország 
kormányának hivatalos válaszai az 
Európai Bizottság tévedéseken ala-
puló Magyarország-kritikáira.

REZSIKÖLTSÉGEK• 
Az Európai Bizottság azt állítja, 

hogy a piaci liberalizáció az ener-
giaszektorban alacsonyabb árak-
hoz vezet. Ezzel szemben az uniós 
országokban 2010 és 2015 között 
átlagosan 20 százalékkal nőtt az 
áram ára, a gázárak pedig 25 szá-
zalékkal emelkedtek. Azért kell 
megvédenünk a rezsicsökkentést, 
hogy elkerüljük az ilyen brutális ár-
emelkedéseket.

Az európai áram- és gázpiacot 
a nagy multinacionális vállalatok 
dominálják. Ennek következtében a 
lakosság kiszolgáltatott az áreme-
lésekkel szemben. Így volt ez Ma-
gyarországon is, hiszen a baloldali 

kormányzás alatt háromszorosára 
nőtt a gáz ára, és kétszeresére az 
áramé. A jelenlegi kormány azért 
döntött korábban a rezsicsökken-
tésről, hogy megvédje a magyar fo-
gyasztókat és mérsékelje terheiket. 
Fontos fegyvertény, hogy az elmúlt 
években negyedével csökkent a la-
kossági áram és gáz ára.

Ez a kérdéskör azért kapott he-
lyet a konzultációban, mert Energia-
unió címmel az Európai Bizottság 
olyan javaslatot tett le az asztalra, 
amely kivenné az áramár meghatá-
rozásának jogát a tagállamok kezé-
ből. Brüsszel javaslata értelmében 
a tagállamoknak ütemtervet kellene 
készíteniük „az összes szabályozott 
díjtétel feloldására”. Ez gyakorlatilag 
a rezsicsökkentés végét jelentené, 
és azt is, hogy a nagyvállalatok újra 
szabad kezet kapnának a rezsidíjak 
meghatározásában. Ez az elképze-
lés a magyar családok helyett újra 
a multiknak kedvezne, ezért a kor-
mány határozottan ellenzi.

Az Európai Bizottság írásos állás-
foglalásában azt állítja, hogy a piaci li-
beralizáció alacsonyabb árakat jelent. 
Ezzel szemben az Európai Bizottság 
saját korábbi jelentéseiből világosan 
kiderül, hogy az áram lakossági fo-
gyasztói árai 2010 és 2015 között át-
lagosan 20 százalékkal növekedtek 
az uniós országokban (az Egyesült 
Királyságban 50 százalékkal, Portu-
gáliában 37 százalékkal). A lakossá-
gi gázárak esetében még rosszabb a 
helyzet: 5 év alatt átlagosan 25 szá-
zalékkal nőttek a fogyasztói árak az 
Európai Unióban (Spanyolországban 
például 72 százalékkal). Eközben 
Magyarországon jelentősek csök-
kentek a rezsiköltségek, Európában 
a legnagyobb mértékben. Ezt az 
eredményt szeretnénk megvédeni.

A BEVÁNDORLÓK BETELE-• 
PÍTÉSE
Az Európai Bizottság maga is 

elismeri, hogy első körben 1300 be-
vándorlót akar Magyarországra te-
lepíteni. Állásfoglalásában azonban 
hallgat arról, hogy létezik egy felső 
létszámküszöb nélküli javaslat is a 
bevándorlók elosztására. Nem en-
gedhetjük, hogy mások döntsék el 
helyettünk, hogy kivel éljünk együtt.

A magyar kormány a migrációs 
válság kezdete óta azon az állás-
ponton van, hogy az ellenőrizetlen 
bevándorlás jelentős biztonsági 
kockázatokat jelent Európa és Ma-
gyarország számára. Jól érzékelteti 
a válság súlyosságát, hogy az el-
múlt két évben az Európai Unió ha-
tárvédelmi ügynöksége szerint több 
mint 2,3 millió illegális határátlépés 
történt az Európai Unió külső hatá-
rain. Az ellenőrizetlen bevándorlás 
jelentősen növelte a terrorveszélyt 
szerte Európában. A több ország-
ban végrehajtott terrortámadások 
több száz áldozatot követeltek.

A kormánynak komoly vitája van 
Brüsszellel azzal kapcsolatban, hogy 
mi a válság megoldásának elsődle-
ges módja. Magyarország a határok 
védelmének rendelne alá minden 
erőfeszítést. Az Európai Bizottság 
ezzel szemben olyan javaslatokat 
tesz le az asztalra, amelyek szétte-
rítenék a terheket és a kockázatokat 
az egyes országok között, függetle-
nül attól, hogy támogatják-e a beván-
dorlást. A brüsszeli intézkedési cso-
mag egyik fő eleme a kvótarendszer 
bevezetése.

Az Európai Bizottság is utal rá 
állásfoglalásában, hogy első kör-
ben 1300 bevándorlót akar Magyar-
országra telepíteni. Ezt a magyar 
kormány megtámadta a bíróságon. 
Azonban ez csak a kezdet. Brüsszel 
ugyanis már arról is döntést hozott, 
hogy felső létszámküszöb nélküli be-
telepítési programokat is elindítana. 
Az előterjesztés alapján pénzbün-
tetés járna azért, ha egy tagország 
nem teljesíti a rá eső kvótát. Ezeket 
a brüsszeli törekvéseket a kormány a 
leghatározottabban elutasítja. Meg-
valósulásuk ugyanis azt jelentené, 
hogy Magyarországnak a jövőben 
egyáltalán nem lenne beleszólása 
abba, hogy hány bevándorlót tele-
pítenek hazánkba. A betelepítettek 
létszáma a családegyesítésekkel 
együtt több év alatt akár százezres 
nagyságrendű is lehet. Ezzel kiven-
nék a kezünkből a jogot, hogy el-
döntsük, kivel szeretnénk együtt élni. 
Az Európai Unió Tanácsában egyes 
tagállamok a jelenleginél nagyság-
rendileg több migráns befogadását 
és szétosztását szorgalmazzák.

Az Európai Bizottság migrációs 
politikáért felelős tagja már többször 
felszólította a tagállamokat, hogy 
vegyék ki részüket a betelepítési 
programokból. Az Európai Parla-
ment is olyan állásfoglalást fogadott 
el, amely kiterjesztené a betelepíté-
si programokat, megkönnyítené a 
családegyesítéseket és jelentősen 
bővítené a menekültek fogalmát (az 
EP-állásfoglalást megdöbbentő mó-
don a magyar baloldali képviselők 
is támogatták). Ez azt jelenti, hogy 
a brüsszeli intézmények teljesen 
figyelmen kívül hagyják azt a tényt, 
hogy a 2016-os népszavazáson 3,3 
millió magyar ember (a szavazók 
98%-a) egyértelműen azt üzente, 
hogy hallani sem akar a betelepítési 
kvótákról.

BEVÁNDORLÁST SEGÍTŐ • 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
A kormány az Európai Bizottság 

támadásai ellenére is fel fog lépni a 
migránsbiznisz ellen. Nem fogad-
hatjuk el, hogy külföldről pénzelt ak-
tivistacsoportok pereket indítsanak 
Magyarország ellen, kihasználva 
az elhibázott uniós szabályozást. 
Ennek költségeit ugyanis a magyar 
adófizetőknek kellene kifizetniük.

Magyarországon is számos 
olyan aktivistacsoport tevékeny-
kedik, amely külföldről kapja tá-
mogatásai túlnyomó részét. Ezek 
a szervezetek folyamatosan tá-
madják a határvédelmi erőfeszí-
téseket. Közülük többen kiadvá-
nyokkal és szórólapokkal segítik a 
migránsokat, felhívva a figyelmet 
az uniós jogi kiskapukra.

Az említett szervezetek között 
van olyan, amelyik két bangladesi 
migráns nevében feljelentette Ma-
gyarországot az európai emberi 
jogi bíróságon. Arra hivatkoztak, 
hogy a tranzitzónában nem meg-
felelőek a körülmények. Ennek kö-
vetkeztében a strasbourgi bíróság 
elmarasztalta a magyar államot, 
így a magyar adófizetőknek 6 mil-
lió forint kártérítést kell fizetniük a 
két illegális bevándorlónak, akikről 
már azt sem tudni, hogy hol tartóz-
kodnak. Az a magát jogvédőnek 
nevező szervezet, amelyik felje-
lentette Magyarországot, közel 3 
millió forintot keresett perköltség 
címen.

A magyar kormány a leg-
határozottabban fel fog lépni a 
migránsbiznisz ellen. Ez a vita nem 
a valóban humanitárius tevékeny-
séget végző önkéntesekről szól, 
hanem azokról a csoportokról, akik 
pénzügyi haszonszerzésre hasz-
nálják az Európai Unió elhibázott 
politikáját. Több mint 10 ezer olyan 
bevándorló van, akinek 2015 óta a 
magyar állam elutasította a mene-
dékkérelmét. Ha az említett akti-
vistacsoportok sorozatban indítják 
majd a pereket a magyar állam el-
len, akkor ez akár több tízmilliárdos 
terhet is jelenthet a magyar adófi-
zetőknek. A perköltségekből pedig 
az ügynökszervezetek húzhatnak 
majd további hasznot. Ezt minden-
képpen meg kell akadályoznunk!

Szeretnénk felhívni az Európai 
Bizottság figyelmét arra, hogy a 
magyar állam elleni szóban forgó 
pert az a Magyar Helsinki Bizott-
ság indította, amelynek az Európai 
Bizottság csak 2015-ben 176 millió 
forint támogatást nyújtott. Ugyan-
ebben az évben ezt a szervezetet 
114 millióval az a Soros György is 
támogatta, akivel a kormány szin-
tén súlyos vitában áll a bevándorlás 
kérdésében. Ellentmondásosnak 
tartjuk, hogy az uniós intézmények 
olyan csoportokat támogatnak je-
lentős összegekkel, amelyek gyen-
gítik Európa migrációval szembeni 
védekezőképességét.

A KÜLFÖLDRŐL PÉNZELT • 
AKTIVISTACSOPORTOK ÁT-
LÁTHATÓSÁGA
Számos országban küzdenek a 

külföldi befolyásszerzési kísérletek 
ellen. A magyar kormány is nagyobb 
átláthatóságot szeretne a külföldről 
támogatott aktivisták ügyében. Az 
Európai Bizottság állásfoglalásában 
nem szerepel, de az Európai Parla-
mentben is létezik egy átláthatóság 
növelését célzó javaslat. Ennek 
alapján az NGO-knak részletesen 
közzé kellene tenniük támogatási 
összegeiket és éves jelentéseiket.

Szerte a világban küzdenek a 
külföldi befolyásszerzési kísérle-
tek ellen. Ennek az az oka, hogy a 
külföldről finanszírozott csoportok 
esetében fennáll a veszélye, hogy 
idegen állami vagy magánérdekek 
mentén kívánják befolyásolni a kor-
mányzati döntéseket és a választá-
sok kimenetelét. Magyarországon 
is számos olyan aktivistacsoport 
tevékenykedik, amely túlnyomó-
részt külföldről kapja a támogatást, 
átláthatatlan módon.

Számos jól működő nemzetközi 
gyakorlat létezik a külföldi befolyás-
szerzés elleni védekezésre és a na-
gyobb átláthatóság biztosítására. 
Az Egyesült Államokban évtizedek 
óta hatályban van a FARA-törvény, 
amely alapján az úgynevezett kül-
földi ügynököknek regisztrálniuk 
kell magukat. Tevékenységükről be 
is kell számolniuk a hatóságok felé.

Az Európai Bizottság állásfog-
lalásában nem szól arról, hogy a 
nagyobb átláthatóság az uniós 
intézményekben is fontos célkitű-
zés. Az Európai Parlament egyik 
bizottsága nemrég olyan jelentést 
hozott nyilvánosságra, amely meg-
állapította, hogy a nem kormányzati 
szervezetek finanszírozása nem 
elég átlátható az Európai Unióban. 
A jelentés szerint nem érvénye-
sül az elszámoltathatóság, ezért a 

szabályok drasztikus szigorítására 
van szükség. A dokumentumban 
megfogalmazott javaslatok alapján 
az NGO-knak az eddigieknél rész-
letesebben kellene közzétenniük a 
támogatási összegeket és az éves 
jelentéseiket. Egy bizonyos összeg 
felett az NGO-k vezetőinek vagyon-
nyilatkozatot kellene benyújtaniuk. 
A javaslatok értelmében a szer-
vezeteknek közzé kellene tenniük 
az Európai Bizottsággal és az EP-
képviselőkkel folytatott megbeszé-
léseik számát és természetét is.

A magyar kormány célja az átlát-
hatóság. Minden magyar állampol-
gárnak joga van tudni, hogy melyek 
azok a politikai tevékenységet végző 
ügynökszervezetek, amelyek külföl-
di támogatásból működnek. A nem-
régiben az Országgyűlés elé ter-
jesztett átláthatósági törvényjavaslat 
lényege, hogy külföldi támogatás 
esetén – egy meghatározott összeg 
fölött – a szervezeteknek nyilvános-
ságra kell hozniuk, hogy kik a támo-
gatóik, illetve milyen összeget és 
milyen céllal kapnak tőlük.

A FOGLALKOZTATÁSPOLI-• 
TIKA HAZAI KÉZBEN TAR-
TÁSA
Az Európai Bizottság az elmúlt 

években számos alkalommal tá-
madta a magyar munkahelyteremtő 
intézkedéseket, így többek között a 
közfoglalkoztatási programot, amely 
200 ezer honfitársunknak biztosít 
munkát. A kormány ragaszkodik 
ahhoz, hogy a foglalkoztatáspoliti-
ka meghatározásának joga hazai 
kézben maradjon. Magyarország 
az elmúlt években a saját útját jár-
ta. Ezért is jöhetett létre 700 ezer új 
munkahely.

A magyar foglalkoztatáspolitiká-
ban az elmúlt évek közös erőfeszí-
tései komoly eredményeket hoztak: 
12-ről 4,5 százalékra csökkent a 
munkanélküliség, és 700 ezerrel 
többen dolgoznak 2010-hez ké-
pest. Ez azért volt lehetséges, mert 
a saját utunkat jártuk, és nemzeti 
kézben tartottuk a foglalkoztatáspo-
litikát. Szeretnénk, ha ez a jövőben 
is így maradna.

Az Európai Bizottság az úgyne-
vezett országspecifikus ajánlások-
ban számos alkalommal bírálta a 
magyar munkahelyteremtő intézke-
déseket, mindenekelőtt a közfoglal-
koztatási programot. Ez a program 
azért kulcsfontosságú Magyaror-
szágon, mert közel 200 ezer olyan 
honfitársunknak biztosít munkát, 
akik egyébként segélyre szorulná-
nak. Az Európai Bizottság azt állítja, 
hogy a közfoglalkoztatás „torzítja a 
munkaerőpiac megfelelő működé-
sét,” és az erre fordított kiadások 
átcsoportosítását szorgalmazza. 
A magyar kormány azonban kitart 
amellett, hogy segély helyett mun-
kát kell adni az embereknek.

Az Európai Bizottság támadta 
a Munkahelyvédelmi Akciót is, ami 
a rendszerváltás óta a legnagyobb 
hazai munkahelymegtartó, illetve 
munkahelyteremtő program. Je-
lenleg is mintegy 900 ezer ember 
foglalkoztatását segíti. A hátrányos 
helyzetű – tartósan munkanélküli, 
55 év feletti, 25 év alatti stb. – cso-
portok foglalkoztatásához nélkülöz-
hetetlen a program.

Állásfoglalásában az Euró-
pai Bizottság az uniós források 
kérdését is felhozta érvként. A 

magyar kormány szerint az uniós 
források nem tekinthetőek aján-
déknak vagy adománynak. Ezzel 
szemben az uniós források folyó-
sítása kompenzáció azért, mert 
Magyarország megnyitotta piacait 
egy olyan időszakban, amikor a 
magyar cégek jelentős verseny-
hátrányban voltak. Ráadásul a 
nyugat-európai gazdaságok is 
haszonélvezői a Közép-Európába 
érkező kohéziós forrásoknak.

AZ ADÓPOLITIKA HAZAI • 
KÉZBEN TARTÁSA
A kormány az adópolitika terén 

is fellép az ellen, hogy Brüsszel 
túlterjeszkedjen hatáskörein. Az 
Európai Bizottság kifogást emelt 
az internetáfa csökkentése ügyé- 
ben, és csak 2015-ben háromszor 
függesztett fel adózással kapcso-
latos kormányzati intézkedést. A 
társasági adó hazai csökkentését 
is keményen bírálták. Ezek a táma-
dások csak megerősítették a kor-
mány azon szándékát, hogy hazai 
kézben tartsa az adópolitikát.

Az adócsökkentés a magyar 
gazdaságpolitika fő pillére. Ezért 
csökkent jelentősen a személyi 
jövedelemadó kulcsa, és ezért 
csökkent idén januárban 9 szá-
zalékra a társasági adó, amely 
így már a legalacsonyabb egész 
Európában. Idén év elején a 
munkaadói adók is csökkentek 
5 százalékponttal. Ezek az adó-
csökkentések azért kulcsfontos-
ságúak, mert ezek teszik lehetővé 
a béremeléseket.

Az adópolitika kérdése azért 
szerepel a konzultációs kérdés-
sorban, mert egyre többször jele-
nik meg az a szándék az Európai 
Unióban, hogy az adópolitikát 
a tagállamok helyett nemzetek 
feletti szintre emeljék. Ezért is 
érhette kemény kritika Magyaror-
szágot, amikor jelentősen csök-
kentette a társasági adó kulcsát. 
2016 decemberében az akkori 
német gazdasági miniszter pél-
dául azt mondta, hogy az Európai 
Bizottságnak meg kellene vizsgál-
nia, hogy az alacsony társasági 
adó illegális állami támogatásnak 
minősül-e. Az adócsökkentés a 
munkahelyteremtés és a verseny-
képesség legfontosabb támasza 
Magyarországon, ezért fontos, 
hogy a magyarok maguk dönthes-
senek az adócsökkentésről.

Az Európai Bizottság koráb-
ban kifogást emelt az internetáfa 
csökkentése ügyében, amely a 
kormány szándékai szerint je-
lentősen enyhíti az internetezők 
terheit. Bár az Európai Bizottság 
állásfoglalásában azt állítja, hogy 
nem avatkozik bele a nemzeti 
adópolitikába, számos példa akad 
ennek ellenkezőjére.

Az Európai Bizottság 2015-
ben Magyarország tekintetében 
háromszor függesztett fel költ-
ségvetési vonzattal bíró állami 
intézkedést (reklámadó, dohány-
ipari vállalkozások magyarországi 
egészségügyi hozzájárulása, élel-
miszerlánc-felügyeleti díj) annak 
ellenére, hogy ezt korábban más 
tagállamok viszonylatában csak 
kivételes intézkedésként alkal-
mazta.

A fenti példák megerősítik a kor-
mány azon szándékát, hogy hazai 
kézben tartsa az adózást.



BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Az országszerte megrende-
zett Közösségek Hete prog-
ramsorozatban a részt vevő 
csoportok, egyesületek, 
intézmények arra kaptak 
lehetőséget, hogy megmu-
tassák magukat, történe-
tüket, tevékenységeiket és 
megismerjék egymást. 

A Közösségek Hetéhez a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
rendhagyó programokkal 
csatlakozott. Az egyik ke-
retében a Gabonamúzeum 
területén próbálkozhattak a 
felnőttek a festészettel és a 
rajzolással. 

A József Dezső Ama-
tőr Szakkör és Alkotótábor 
Egyesület tagjai egy forma-
bontó alkotó nap keretében 
mutatkoztak be a Gabona-
múzeum területén. Festők 
festői környezetben – a 
résztvevők nagy lelkesedés-
sel alkottak a Gabonamúze-
um területén ideiglenesen 
kialakított szabadtéri műte-
remben. A legtöbben a szél-

malmot állították fókuszba. 
Az egyesület tagjai elsősor-
ban olyan nyugdíjasok, akik 
a munka miatt egész éle-
tükben félretették festői vé-
nájukat, de most, hogy újra 
van idejük, ismét hódolnak 
a szenvedélyüknek.

– Az egyesületet 2008-
ban alapítottam azzal a cél-
lal, hogy az amatőr festőket 
minőségi munkára ösztö-
nözzem. Az volt az álmom, 
hogy az amatőr festők ne 
giccset alkossanak, hanem 
mindenki tanulja meg az 
akadémiai tanagyagot. Így 
aztán mi ma is szerelem-
ből, viszont a szaktudást 
elsajátítva festünk – fogal-
mazott Ócsai László szak-
körvezető.

A Közösségek Hete kere-
tében helytörténeti sétára is 
invitálták az érdeklődőket. 
Az országos kezdeménye-
zés helyi programjai a Mun-
kácsy Mihály Múzeum szer-
vezésében valósultak meg.

Balázs Anett

Vidám, színes mesefi gurák 
töltötték meg a Csabagyön-
gye Kulturális Központ föld-
szinti kerengőjének falát a 
közelmúltban, ugyanis ott 
nyílt kiállítás Berényi Nagy 
Péter meseillusztrációiból. 
A Tücsök Petiként évtize-
dek óta családok százait 
megnevettető művész úgy 
fogalmazott: ez az ő világa, 
amibe most a látogatók is 
bepillanthattak. 

– Mindig azt szoktam mondani 
a felnőtteknek, hogy olyan jó 
felemelkedni a gyermekekhez! 
A gyerekek még tudnak valami 
olyat, amiről mi felnőttek már 
réges-régen elfeledkeztünk. 

Amikor rajzolok vagy a szín-
padon szerepelek, amikor a 
gyerekeket a Mesevilágba re-
píthetem, az fantasztikus érzés 
– fogalmazott Berényi Nagy 
Péter, hozzátéve, hogy min-
den lerajzolt fi gura valahol az 
ő „gyermeke”, a lelkének egy-
egy darabkája.

Az előadóművészt rajzo-
lóként, verses és mondókás 
könyvek szerkesztőjeként, 
több tucat mesekönyv szer-
zőjeként ismerhetik a gyere-
kek és felnőttek. A különbö-
ző generációk összekötése 
a Csabagyöngye számára 
is fontos feladat. A kulturális 
központ igazgatója, Szente 
Béla elmondta, az intézmény 

egyik legfőbb küldetése, hogy 
az egész család számára ki-
kapcsolódást nyújtó progra-
mokat kínáljanak. 

– Nálunk már az ifi ház ide-
jében is központi gondolat 
volt ez, azok a terek pedig, 
amelyek a Csabagyöngyé-
ben létrejöttek, még hangsú-
lyosabban szolgálják ezeket 
a célokat – jegyezte meg 
Szente Béla. Mint mondta, az 
itt közösen megélt programok 
a családok életében szinte 
kötőanyagként szolgálnak.

A kiállítás egészen június 
végéig várja azokat, akik szí-
vesen elmerülnének a mesék 
és Tücsök Peti világában.

Zs. A., M. E.

Petrovszki Mihály volt az 
első sportoló, aki békés-
csabai, Békés megyei 
egyesület színeiben jutott 
el az olimpiára. Egy évtize-
den keresztül volt a magyar 
cselgáncsválogatott tagja, 
egy Eb-bronzérmet és egy 
vb 5. helyet is szerzett. Pá-
lyafutása alatt szinte „véd-
jegyévé” vált a vetődéses 
kardobás, amellyel rette-
gésben tartotta ellenfeleit.

Petrovszki Mihály Békéscsa-
bán született, nevelkedett és 
sportolt, jelenleg is Békéscsa-
bán, Mezőmegyeren él. 1967-
ben a Dózsa színeiben kez-
dett el cselgáncsozni, majd az 
egyesület megszűnése után a 
Honvéd Szalvai SE-ben foly-
tatta pályafutását. A 67. élet-
évében járó olimpikon elárulta, 
többször is keresték a főváros-
ból, hogy igazoljon el Békés-
csabáról, de ő nem szerette a 
fővárost, másrészt itt indult a 

karrierje, és jól érezte magát a 
viharsarki egyesületben. 

– Az, hogy vidéki voltam, 
jelentős hátrányt jelentett a pá-
lyafutásom alatt. Nekünk há-
romszor kellett nyernünk, hogy 
kihirdessenek győztesnek, 
meg kellett küzdeni a helyün-
kért. Tíz évig voltam válogatott, 
a világ 39 országában jártam, 
Kubától Észak-Koreáig, renge-
teg élményt és barátot szerez-
tem – idézte fel pályafutását.

A magyar judosport 1972-
ben mutatkozott be az olim-
pián. Petrovszki Mihály két 
súlycsoportban indult Mün-
chenben, nehézsúlyban és 
abszolút kategóriában is ott 
volt a mezőnyben. A bajor fő-
városban helyezetlenül zárt, 
míg négy évvel később Mont-
realban 10. lett nehézsúlyban. 

– Az első olimpia volt a 
csúcs, nagyszerű volt a rende-
zés, alföldi parasztgyerekként 
eljutni az ötkarikás játékokra 
hatalmas élmény volt. Nagyon 

szép volt az olimpiai falu, egy 
óriási kavalkád volt, hiszen 
számos sportág képviselőivel 
találkozhattunk – fogalmazott 
az olimpikon.

A müncheni olimpia arról 
is emlékezetes, hogy a Fe-
kete szeptember elnevezésű 
palesztin terrorszervezet az 
izraeli csapat tizenegy sporto-
lóját ejtette túszul. Petrovszki 
Mihály elárulta, ebből nem ér-
zékeltek semmit a helyszínen, 
csak később tudták meg, hogy 

mi történt. Hozzátette, talán 
emiatt is Montrealban már na-
gyobb szigorúság volt, nagyon 
odafi gyeltek a sportolókra. A 
két olimpiát megjárt sportoló 
azt üzeni a fi atal sportolóknak, 
hogy ma már mások a lehető-
ségek, mint 30-40 éve, érde-
mes profi  sportolónak lenni. 
Leszögezte, hogy mindemel-
lett a sikerek eléréséhez a 
sportág szeretete és az alázat 
a legfontosabb.

Kovács Dávid

Berényi Nagy Péter: Olyan jó felemelkedni a gyermekekhez

Petrovszki Mihály a dobogó legfelső fokán egy Hungária Kupa viadalon. (Az archiv 
fotók Szigeti Csaba: Egy város, ötkarika, ezernyi történet című könyvéből valók)

Petrovszki Mihály egykor és napjainkban

A legtöbben a szélmalmot festették le

Küzdelem közben

Berényi nagy Péter: A rajzok a lelkem darabkái
Tücsök Peti kiállítása a Mesevilágba repíti a kicsiket és a nagyokat

Ő volt az első csabai olimpikon
Petrovszki Mihály 45 éve ott volt Münchenben, az olimpián

közösségek hete
Festők festői környezetben Békéscsabán
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A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft.
értesíti Ügyfeleit, hogy a Békéscsaba, 

Bartók Béla út 56/2. szám alatti 
ügyfélszolgálati iroda elköltözik.

2017. május 17-től (szerda) 
a Békéscsaba, Luther utca 2. szám alatt

a korábban megszokott ügyfélszolgálati időben 
állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

TERVEZETT PROGRAM:

Részletekért figyelje facebook oldalunkat!

Elérhetőségeink:
5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/8/A
Telefon/fax: +36 66/547-240
Mobil: +36 30/322-8881, +36 30/627-4477
E-mail: info@bekesairport.hu

Telefon: +36 20/276-9822

B é k é s c s a b a ,  R e p ü l ő t é r
2017. május 27-28. 10-18 óráig

SZOMBATON:
• VITORLÁZÓ-VONTATÁS
• VITORLÁZÓ MŰREPÜLÉS
• MEZŐGAZDASÁGI REPÜLŐK
• MOTOROS SIKLÓERNYŐ BEMUTATÓ
• SPORTKOCSIVEZETÉS
• TOBORZÓ SÁTOR
• HŐLÉGBALLONOZÁS
• BETYÁRLÉZER

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP:
• REPÜLÉS
• KÉZMŰVESKEDÉS GYEREKEKNEK
• SZABADTÉRI ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁS
• KIRAKODÓVÁSÁR
• SEGWAY ÜGYESSÉGI VERSENY

Május utolsó hétvégéjén is-
mét több repülőgéptípust 
láthatnak, esetenként ki is 
próbálhatnak mindazok, akik 
ellátogatnak a repülőnapra, 
a békéscsabai repülőtérre. A 
szervezők nemcsak a repü-
lés, a repülők szerelmeseire 
gondoltak, gyermeknap alkal-
mából kézművesprogramokat 
is kínálnak. 

Május utolsó hétvégéjén ej-
tőernyős ugrásokkal, bemutató 
repülésekkel várják a szerve-
zők a repülés iránt érdeklődő-
ket. A nézők megtekinthetik, 
milyen a vitorlázóvontatás, a 
vitorlázó műrepülés, emellett 
mezőgazdasági repülőt és sik-
lóernyő-bemutatót is láthatnak, 
sőt azt is megtudhatják, mi az 
a betyárlézer. Várnak minden-
kit, aki szereti kémlelni az eget, 

szeret repülni, gyönyörködni 
például az olyan különleges 
gépekben, mint a Rubik Ernő 
tervezte „Kánya”, vagy csak 
szeretne a szabadban eltölteni 
néhány órát. 

A Békés Airport Kft. és a 
Kvasz András Békés Megyei  
Repülő és Ejtőernyős Egye-
sület nem titkolt célja, hogy a 
látogatók megismerjék tevé-
kenységüket, és megszeres-
sék a repülést, esetleg kedvet 
kapjanak ahhoz, hogy részt 
vegyenek egy olyan tanfolya-
mon, melynek a végén kézbe 
kaphatják a „szakszó”-t, azaz 
a pilótajogosítványt. A ren-
dezvényen hozzáértőktől kap-
hatnak információt mindazok, 
akik érdeklődnek a repülő 
eszközök tulajdonságai, sajá-
tosságai iránt.

repülőnap
Május 27–28-án irány a repülőtér

lapszéli
TARKASÁGOK

Deák Ferenc házasítása

Deák Ferenc egy közeli ro-
konának sok leánya volt. Az 
öregúr fi gyelmeztette a ma-
mát, hogy a leányokat jó len-
ne már bevezetni a világba. 
Bálokba, estélyekbe kell vinni 
őket. A mama, egy magyar 
szabású vidéki asszony, csak 
annyit felelt:

– Ráérnek még.
– De hugám – biztatta Deák 

–, azok a lányok szeretnének 
már férjhez menni.

A mamát azonban nem le-
hetett megingatni. S megint 
csak visszavágott:

– Elkél a jó bor cégér nélkül 
is!

– Az igaz, hugám – mondta 
csöndesen Deák –, csakhogy a 
jó bort kóstolgatni is szokták.

Bethlen Gábor gróf 
igazsága

A legdélcegebb és legke-
ményebb magyar úr és oli-
garcha Bethlen Gábor gróf 
volt Erdélyben, az időben 
Kisküküllő vármegyének fő-
ispánja. A vármegye bizott-
ságainak jó része szászokból 
és oláhokból állott, akiknek 
– törvény szerint – joguk volt 
saját anyanyelvükön felszó-
lalni. Ez volt az, amit Beth-
len, a hajthatatlan magyar úr 
nemigen respektált.

Az egyik ülés közérdekű 
tárgysorozat pontjánál töb-
ben német és oláh nyelven 
szólaltak meg. Bethlen Gá-
bor nyugodtan végighallgatta 
a számára idegen szónokla-
tokat, s amikor a fölszólalók 
elfogytak, kimondta a határo-
zatot:

– Miután a tárgyhoz ed-
dig senki hozzá nem szólt, 
az elnöklő javaslatát ezennel 
egyhangúlag elfogadottnak 
jelentem ki.

Rövidlátó és süket párbaja

Nevezetes párbaj volt 
annak idején az, amely 
Herman Ottó, a kiváló tudós 
és Wahrmann Mór liberális 
országgyűlési képviselő kö-
zött folyt le. Tudni kell, hogy 
Wahrmann rendkívül rövid-
látó, Herman pedig teljesen 
süket volt. Amikor a két fél 
fölállott, Wahrmann Mór oda-
szólt segédjének: 

– Hol áll a goj?
Hermann Ottó látván, hogy 

Wahrmann beszél, tenyeréből 
tölcsért csinált a füléhez, s azt 
kérdezte segédjétől:

– Lőtt már a zsidó?
Egyéb baj nem történt!

Zarándokok

A Mekkába zarándok-
ló mohamedánok száma 
1929-ben még 120 ezer volt. 
1930-ban 90 ezer, 1931-ben 
70 ezer, 1932-ben 30 ezer, 
1933-ban már csak 20 ezer. 
Ebből és más jelekből arra 
következtettek, hogy a moha-
medán vallás összefogó ere-
je a nagy háború után erősen 
csökkent.

Összeállította: Gécs Béla

Békéscsaba első főkerté-
sze, Lischka Lipót, az 1888-
as árvíz után parkosította be 
a Széchenyi ligetet. A nevét 
viseli az a tanösvény, amelyet 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület munkatársai hoztak 
létre, és amely 2013-ban az 
év ökoturisztikai létesítményei 
között második helyezett lett. 
A Lischka Lipót-emléknapon, 
születésének 150. évforduló-
ján avatták fel a kertész kép-
mását ábrázoló kőszobrot a 
Széchenyi ligetben.

Az emléknapon Lischka 
Lipót unokája, Lischka Gá-
bor elmondta: bár személye-
sen nem ismerhette nagyap-
ját, de az elmesélt történetek 
alapján az egykori főkertész 

hivatása mellett nagy szere-
tettel volt családja iránt is. 

– Szerencsés vagyok, hogy 
Békéscsabán leltek otthonra 
az elődeim. Nagyapám Bu-
dapesten született, de sokfelé 
dolgozott az országban. Egy 
napon – a mai szóhasználattal 
élve – fülest kapott, hogy van 
állás Békéscsabán, így lett vé-
gül ez a város az otthona, és 
nekünk is a családi fészkünk – 
fogalmazott Lischka Gábor.

Dr. Sicz György kertész-
mérnök megjegyezte: Lischka 
Lipót hamar beilleszkedett a 
csabai „tót társadalomba”, eb-
ből ki is emelkedett, de olyan 
szerénységgel, hogy azt szin-
te nem is lehetett észrevenni. 
Pedig kiállításokat szerve-
zett, országos szakmai szer-
vezetek választmányában 
ténykedett, a kertészeti lapok 
szerkesztői bizottságának is 
tagja volt

A Lischka Lipót-emléknap 
a Békés Megyei Könyvtár-
ban előadásokkal zárult, ahol 
Bacsa Vendel, Békéscsaba 
jegyzője elmondta: a Széche-
nyi liget a Munkácsy-negyed 
részét képezi, amely így ismét 
felújítás előtt áll.

Balázs Anett

Befejeződtek a Gajdács-ta-
nya épületének állagjavítási 
és felújítási munkálatai – tud-
tuk meg Biróné Ungurean 
Brigittától, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum közművelődé-
si munkatársától.

A Csabai Tanya és Gabonater-
mesztés-történeti Kiállítóhely 
(Gabonamúzeum) részét ké-
pező Gajdács-tanya felújítási 
munkálatai február végén kez-
dődtek, és a terveknek megfe-
lelően április végén megtörtént 
az épület műszaki átadása. A 
16,3 millió forint értékű felújí-

tás, amelynek részét képezi a 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros által a Kubinyi Ágoston-pá-
lyázaton nyert 3,3 millió forint 
is, lehetővé tette a tanyaépület 
nádfedeles tetőszerkezetének 
cseréjét, az épület aláalapozá-
sát és szigetelését, a földpado-
zat rekonstruálását, valamint a 
nyílászárók, a falak és a tégla-
járdák felújítását.

Mivel a felújítás után az 
épületet egy hónapig szárí-
tani, szellőztetni kell, ezután 
kezdődhet el a Gajdács-tanya 
korhű berendezésének a meg-
tisztított, felújított berendezési 

tárgyakkal, használati eszkö-
zökkel való visszarendezése.

A Gabonamúzeumban lévő 
felújított Gajdács-tanya előre-
láthatólag 2017. június 15-étől 
lesz látogatható, jelenleg az 
épületet csak kívülről tekint-
hetik meg az érdeklődők.

A Munkácsy Mihály Múze-
um tavasztól őszig, egészen 
október 31-éig vár minden lá-
togatót vasárnap és hétfő ki-
vételével naponta 9−17 óráig 
a Gabonamúzeumba, ahol a 
Gajdács-tanya mellett megte-
kinthetik a vésztő-mágori színt, 
illetve a Csókási szélmalmot is.

Szobor a főkertészről
Lischka Lipót-emléknap

Megújult a Gajdács-tanya épülete
Rövidesen korhű tárgyakkal rendezik be
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A Békéscsabai Tankerületi 
Központ első féléves műkö-
dését értékelte a tankerü-
leti központ vezetője, Bán-
ki András a közelmúltban. 
Kitért arra, hogy a központ 
egyik legfontosabb célja a 
tanulócentrikus szakmai 
munka hátterének megte-
remtése.

A Békéscsabai Tankerületi 
Központ idén januárban jött lét-
re, és fennállása óta több szer-
kezeti átalakuláson ment át. 

– A tankerületi központ 
esetében nem egy klasszikus 
fenntartói rendszerről van szó, 
hiszen komoly szakmai együtt-
működés van a köznevelési 
intézményekkel. Hatékonyan 
tudjuk megvalósítani azokat 
az elképzeléseket, amelyeket 
közösen tűztünk ki célul. A cé-
lok középpontjában a tanuló 
áll – emelte ki Bánki András, a 
tankerületi központ igazgatója.

Az eseményen Papp Gyön-
gyi, a Petőfi utcai iskola intéz-
ményvezetője úgy fogalmazott, 
a partnerközpontú együttmű-
ködés megkönnyíti a hétköz-
napi munkájukat.

– Fontos a tanuló, a szülő, 
a pedagógus, az intézmény-
vezető, tehát mindenki, aki 
ennek az ágazatnak a része. 
A tankerületi központ a minő-
ségi szolgáltatás jegyében 
bevonja az intézmények part-
nereit, hogy a lehető legjobb 
eredmény szülessen a neve-
lő-oktató munkában a gyere-
kek érdekében – mondta el 
Papp Gyöngyi. 

Az eseményen a tankerület 
igazgatója kitért a beiskolázá-
si adatokra is. A demográfiai 
mutatókhoz illeszkedik a be-
iratkozó tanulók száma, amely 
kisebb csökkenést mutat, ez 
azonban nem veszélyezteti az 
intézményeket.

Zámbori Eszter

Az év elejétől átalakult a böl-
csődei ellátások rendszere, 
amelyet jobban a szülők, a 
családok igényeihez igye-
keznek igazítani. A válto-
zásokról a Békés Megyei 
kormányhivatal épületében 
tartottak tájékoztató napot.

A változások között van, hogy 
minden településen, ahol 
negyvennél több három év 
alatti gyermek él vagy legalább 
öt család igényli a bölcsődét, 
ott 2018 végétől kötelező lesz 
biztosítani az ellátást. Erről is 
szó volt azon a tanácskozá-
son, amelyre az intézmények, 
civil és egyházi szervezetek 
képviselői jöttek el. 

– A korábbi bölcsődék mel-
lett a minibölcsőde, a családi 
bölcsőde és a munkahelyi böl-
csőde is megjelenik. Egyre na-
gyobb az igény a bölcsődékre, 
sokan mennek vissza dolgoz-
ni és szeretnék biztonságban, 

jó körülmények között tudni  
kisgyermekeiket. A meglévő 
ellátási formák mellett, főként 
a kisebb településeken, jelen-
tenek jó lehetőséget az új for-
mák – mondta Fűrész Tünde 
helyettes államtitkár, hozzáté-
ve, hogy nagy az érdeklődés.

Az új lehetőségek kialakítá-
sára az uniós források mellett 
hazai forrás is rendelkezésre 
áll. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
segítségével mintegy 100 mil-
liárd forint jut fejlesztésekre. 

Herczeg Tamás tanácsnok 
kiemelte: a kormányzati szán-
dék nagymértékben azonos az 
önkormányzatiéval. 

– Békéscsabán voltak  
nagymértékű bölcsődefej-
lesztések, a TOP-nak kö-
szönhetően pedig 2018 vé-
géig szintén két bölcsőde 
fejlesztése valósulhat meg 
– mondta a tanácsnok. 

Kovács Dávid

Ötven évvel ezelőtt nyitotta 
meg kapuit Békéscsabán a 
Tündérkert Óvoda. 1967-ben 
egy lakásból alakították ki az 
intézményt, amely két cso-
porttal kezdte meg a műkö-
dését. Ma is sok kisgyermek 
teszi meg a felnőtté válás 
felé vezető legelső lépése-
ket a jaminai óvodában. 

A jeles évfordulóra ünnepi mű-
sorral, énekkel, verssel, tánc-
cal készültek az intézmény 
egykori és jelenlegi óvodásai. 
Az önkormányzat nevében dr. 
Csicsely Ilona képviselő mon-
dott köszönetet mindazoknak, 
akik lehetővé tették, hogy ennyi 
időn át fennmaradjon, és ma-
gas színvonalú oktató-nevelő 
munkát nyújtson az intézmény. 

– Ötven év nagy idő, ez alatt 
hagyományok teremtődnek, és 
erős kötődések alakulhatnak 
ki az óvoda felé. Van, akinek 
nemcsak a gyermekei, hanem 

már az unokái is idejártak – fo-
galmazott dr. Csicsely Ilona. 

Hrabovszki Zoltánnétól, a ja-
minai Tündérkert Óvoda veze-
tőjétől megtudtuk, hogy 50 éve 
két csoporttal indult az intéz-
mény. Volt, hogy öt csoporttal 
működtek, mára négy csoport 
maradt. Jelenleg 100 gyermek 
jár az óvodába, ahol kiemelten 
a játékra és a mozgásra he-
lyezik a hangsúlyt. A komplex 
prevenciós óvodai program 
alapján működnek, de új utakat 
is keresnek. 

Hrabovszki Zoltánné hozzá-
tette: a környékbeli szülők ma 
is szívesen hozzák a Tündér-
kert Óvodába a gyerekeiket, 
ezzel is értékelve azt a munkát, 
amit a kicsikért tesznek. Az ün-
nepi műsort büszkén szemlélő 
szülők ezzel egyetértve annyit 
mondtak: nyugodt szívvel bíz-
zák csemetéiket erre az óvo-
dára.

Balázs Anett

értékelt a tankerület
A szakmai munka hátterét teremtik meg

Új bölcsődei ellátások
Jobban az igényekhez igazodnak

Jubilált a Tündérkert
Ötvenéves a jaminai óvoda

A tankerület több szerkezeti átalakuláson ment át Egyre nagyobb az igény a bölcsődékre Ünnepi műsorral, énekkel, tánccal készültek a gyerekek

Békéscsabán igen gaz-
dag a nyári táborok kínálata. 
A nyári napközis táborról kö-
vetkező számunkban olvas-
hatnak, hogy milyen más tá-
borok közül lehet válogatni, 
azt az alábbiakban találják. 

A táborajánló részleteseb-
ben a www.behir.hu (itthon/ 
életmód rovat) és a www.
bekescsaba.hu oldalakon 
található. 

NIMRÓD LOVASTÁBOR
Június 19-től augusztus 25-ig
Célközönség: 4–14 évesek

REMONDA LOVASTÁBOR
Június 19-től augusztus 31-ig 
heti turnusokban
Célközönség: 4–14 évesek

NYÁRI KÉZMŰVESTÁBOR
Június 26–30-ig, július 3-tól 7-éig
Célközönség: 7–14 évesek

FOTÓSULITÁBOR
Június 26–30-ig
Célközönség: 12–18 évesek

OSTORKÉSZÍTŐ TÁBOR
Június 26.–július 02.

NYÁRI TÁBOR A TORNA 
CLUBBAN
Június 26–30., július 03–07., 
július 10–17.
Célközönség: 6–8 évesek

PANCHINELLO ZENEI ÉS 
MŰVÉSZETI TÁBOR
Június 26–30-ig 9–16 óráig
Célközönség: 3–6 és 7–10 
évesek

ÉLET EGY 19. SZÁZADI ÚRI 
HÁZBAN
Június 26–30-ig naponta 8–16 
óráig
Célközönség: 8–12 évesek

OLVASÓTÁBOR GYERE-
KEKNEK A LENCSÉSI 
KÖNYVTÁRBAN
Június 26–30.
Célközönség: 6–10 évesek

HORGÁSZTÁBOR
Július 3–7-ig
Célközönség: 10–16 évesek

ÉLMÉNYTÁBOR A BÉKÉS-
CSABAI SZAMÓCAFARMON
Júliustól hetente
Célközönség: 3–12 évesek

SAKKTÁBOR
Július 3–7-ig, július 24–28-ig, 
július 31.–augusztus 4-ig
Célközönség: 6–10 évesek

TESZVESZ TÁBOR
Július 3–7. 8–17 óráig
Célközönség: 6–14 évesek

BOLDOGSÁGTÁBOR KI-
CSIKNEK
Július 3–7.
Célközönség: 6–10 évesek

SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET 
HORGÁSZTÁBORA
Július 10.–augusztus 12-ig, 
heti turnusokban
Célközönség: 8–18 évesek

SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET 
VÍZPARTI ÉLMÉNYTÁBORA
Július 10.–augusztus 12-ig, 
heti turnusokban
Célközönség: 8–18 évesek

SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET KE-
NUS VÍZI VÁNDORTÁBORA
Július 10.–augusztus 12-ig, 
heti turnusokban
Célközönség: 8–18 évesek

XVI. DÉL-ALFÖLDI GYER- 
MEK NÉPI KÉZMŰVESTÁ-
BOR
Július 17–22.
Célközönség: 6–10 évesek

V. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI 
NÉPI KÉZMŰVESTÁBOR
Július 17–22.
Célközönség: 11–16 évesek

ARANY REGE OLVASÓTÁ-
BOR GYEREKEKNEK A JA-
MINAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
Július 17–21.
Célközönség: 8–13 éves 
gyermekek

NÉGYSZÖGLETŰ KEREK 
ERDŐ MESETÁBOR GYE-
REKEKNEK A JAMINAI FI-
ÓKKÖNYVTÁRBAN
Július 17–21.
Célközönség: 6–10 évesek

OVIS ANGOL TÁBOR
Július 17–21. 
Célközönség: 4–5 és 6–7 
éves óvodások

ENGLISH CLUB ANGOL 
TÁBOR
Július 24–28. 8–16 óráig
Célközönség: 8–11 évesek

SZÍNISTÚDIÓS TÁBOR
Július 24–31.
Célközönség: 13–18 évesek

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 
UDVARA – TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
Július 24–28.
Célközönség: 6–12 évesek

BOLDOGSÁGTÁBOR KI-
CSIT NAGYOBBAKNAK
Augusztus 7–11.
Célközönség: 10–14 éves, 
felső tagozatosok

KÉZMŰVESTÁBOR A ME-
SEHÁZBAN
Augusztus 7–11.
Célközönség: 6–12 évesek

KISMŰVÉSZ KREATÍV FŐ-
ZŐTÁBOR 
Augusztus 14–18. 9–15 óráig
Célközönség: 7–10 évesek

CSABAI HAGYOMÁNYŐR-
ZŐ A MESEHÁZBAN
Augusztus 21–25.
Célközönség: 6–12 évesek

„KISFESTŐ” TÁBOR
Augusztus 21–25., 
naponta 8–16 óráig
Célközönség: 6–12 évesek

TÁRSASTÁNC- ÉS MŰVÉ-
SZETI TÁBOR
Augusztus 21–25.
Célközönség: 6–12 éves 
gyermekek

nyári táborok gyermekeknek 2017
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A békéscsabai kötődésű 
Fajó János képzőművész idén 
töltötte be nyolcvanadik életé-
vét. Fajó János, Kassák Lajos 
szellemi örököse, a magyar 
képzőművészet kikerülhetetlen 
alakja, főleg, ha a konstruktív 
irányzatokat tanulmányozzuk, 
hiszen az 1960-as évek elejé-
től van jelen a hazai és nem-
zetközi művészeti életben. Ér-
dekesség, hogy Csabán csak 
1974-ben állított ki önállóan a 
Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörő 
Házban, a mai Csabagyöngye 
Kulturális Központban, és csak 
ettől számítva lett részese az 
itthoni kezdeményezéseknek. 
Akkor az „Ifi házban” a Tízek 
Klubja elnevezésű kiállítássoro-
zat kifejezetten az innen indult, 
de Csabán kevésbé ismert kép-
ző- és iparművészeket kíván-
ta népszerűsíteni. Következő 
évben, 1975-ben kezdődött a 
Békéscsabai Országos Grafi -
kai Művésztelep tevékenysége 
is, melyben Fajó Jánosnak köz-
ponti szerep jutott. Valószínűleg 
ez generálta a felkérést a Mun-
kácsy Mihály Múzeum részéről 
is, és a nagynevű fővárosi ki-
állítóhelyek, mint a Műcsarnok 

vagy az Ernst Múzeum után, 
nemkülönben a számos külho-
ni meghívást követően, stílus-
társaival, a Műhely-Budapest 
formációval 1976-ban egy nagy 
sikerű tárlattal gyűjthették be az 
elismeréseket. Az anyag mind 
a szakmára, mind a közönség-
re nagy hatással volt, hosszú 
időre közvetlenül befolyásolva 
Békéscsaba képzőművészeti 
életét. 

Az elmúlt években, 2010-
ben az akkor még működő 
Jankay Gyűjtemény és Kortárs 
Galéria, majd 2011-ben a Mun-
kácsy Mihály Múzeum rende-
zett egyéni, időszaki tárlatot 
a művésznek, mely utóbbi, a 
Válogatás egy életműből cím-
mel került megszervezésre. A 
Múzeum Fajó Jánostól jelenleg 
száz feletti darabszámban őriz 
jellemzően szitanyomatokat, il-
letve ofszet technikával készült 
alkotásokat. Művészete, mely 
közel hatvan éve töretlenül és 
tisztán képviseli a „geometri-
kus ortodoxiát”, nekünk, földi-
jeinek is nagy büszkeségünkre 
szolgál.

Ván Hajnalka
művészettörténész

Békéscsabán a lengyel ön-
kormányzat és a Magyar- 
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület idén is ünnepsé-
get szervezett a Lencsési 
Közösségi Házban a Lengyel 
Alkotmány, a Zászló Ünne-
pe, valamint a Külhoni Len-
gyelek Világnapja alkalmá-
ból. A megjelenteket Leszkó 
Malgorzata, a lengyel önkor-
mányzat elnöke köszöntötte. 
A jeles nap alkalmából egy 

különleges tablókiállítás is 
nyílt, a képeken az egykori 
Derenk település lakói vol-
tak láthatók. A falut 300 év-
vel ezelőtt a Szepességből 
betelepülő lengyel favágók 
és szénégetők élesztették 
újjá, akiknek végül távozniuk 
kellett. A település történe-
tét Virág József, a Lengyel 
Kutatóintézet és Múzeum 
igazgatóhelyettese tárta fel 
előadásában. 

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

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

PROGRAMOK:

• Május 28., (vasárnap) 10.00–14.00:
Gyermeknap a könyvtárban: Indiá-
nos kalandozás kicsiknek és nagyok-
nak, családoknak. Jelmezes fotózás, 
kutyasimogató, 3D nyomtatás, dia-
fi lmvetítés és még sok minden más... 
Részletes program a könyvtár hon-
lapján és Facebook-oldalán

ÜNNEPI KÖNYVHÉT:
• Június 7., (szerda) 17.00:

Bauer Barbara: A leggazdagabb 
árva – kötetbemutató.

• Június 8., (csütörtök) 18.00:
Rejtő-kötetbemutató. Vendégünk Ko-
vács Attila Zoltán.

• Június 9., (péntek) 16.00:
Békés megyei szerzők bemutatko-
zása.

• Június 10., (szombat) 17.00:
Muszka Sándor – Orbán János Dé-
nes: A lusta dög. Székely irodalmi 
humorest.

Csütörtökön és pénteken könyvvá-
sár és könyves játékok, programok, 
nyomdagép-kipróbálás a főtéren

SZOLGÁLTATÁSOK:

Születésnapi újság

Ajándékozzon egyedi kiadványt egy 
ünnepelt számára olyan kordoku-
mentumokból, amely a jeles napon 
aktuális volt. Az elkészülő ünnepi 
számban lehetőség van fénykép, 
illetve gólyahír megjelenítésére is, 
amely egyedivé teszi az ajándékot.

Büfé a könyvtárban!

Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be 
egy fi nom kávéra, teára vagy válogas-
son kedvére a sütemény-, péksüte-
mény-, szendvicskínálatunkból! 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30-
tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap 
zárva. 
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

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

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

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

lengyel hármas ünnep kiállítással

Híres rendezettség

Június 3., (szombat) 15.00
Pünkösdölő és Gyermekmulatság
15.00 Megyeri Kézműves Játszóház: pünkösdi király és királylány készítése 
16.00 Hevesi Imre gyermekműsora
16.30 Bábszínház
17.00 Pünkösdikirály- és -királylány-választás – ügyességi játék gyerekeknek
18.00 A Csabagyöngyei Néptáncegyüttes műsora, majd élőzenés táncház – 
a talpalávalót az Ókörös Trió húzza
Megyeri Főzőműhely: Pünkösdi rózsakalács készítése 
Palacsintakóstoló a Mezőmegyeri Nyugdíjasklub jóvoltából.
A belépés díjtalan!

Május 18., 24., 25., 31. és június 1. 
16.00–17.30 
Ovis angol White Anikóval

Május 18. és június 1.
(csütörtök) 16.30
Ízvadász Főzőklub

Május 18., 25. és június 1. 
(csütörtök) 16.30–17.30
Táncos torna 5 éves kortól

Május 22., (hétfő) 10.00–11.00
Baba-Mama Klub a jaminai védőnőkkel

Május 23., (kedd) 10.00–11.00
Varázsmező kreatív foglalkozás

Május 27.,(szombat) 9.00–12.00
English Club White Anikóval

Május 27., (szombat) 15.00
Népi díszítőművész szakkör

Május 29., (hétfő) 10.00
Varázsének Hevesi Imi bácsival

Május 18., (csütörtök) 07.00–18.00 A múzeumok világnapja alkalmából: Kirán-
dulás Tiszadobra, az Andrássy-kastélyba és a berettyóújfalui Bihari Múzeumba
Május 28., (vasárnap) 07.00–18.00 Városi Gyermeknap: Lovaglás XIX. századi 
jelmezekben
Május 30., (kedd) 15.30 Művészet-történet előadás-sorozat záró előadása: Kor-
társ békéscsabai művészekről Mészáros Zsuzsa összefoglalója
Kiállítások: 
A XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Dél-alföldi Regio-
nális tárlata a Békés Megyei Népművészeti Egyesület rendezésében.
Leinter Gábor festő, grafi kus kiállítása 1996-ban Stockholmban, a nagyváradi 
festők tárlatán mutatták be néhány művét. Magyarországi gyűjtője, Hajdu László 
bocsátott 24 nagyszerű Leitner-képet a Munkácsy Emlékház kiállítására.
A tárlat június 7-éig látogatható.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

MeSélŐ MÚzeUM Békéscsaba anno

A nagy háború harmadik 
évében, a hadiadó kiveté-
sét követően, a háztartá-
sok rézalapú tárgyainak 
beszolgáltatása után szük-
ség lett a harangokra is. 
Száz éve, 1917. május 6-án 
búcsúztatták a leszerelt 
csabai harangokat.

A kedvezőtlen hadihelyzet 
miatt 1917-ben a kultusz-
miniszter körrendeletében 
utasította az egyházmegyei 
hatóságokat, készítsenek 
kimutatást az 1700 előtt ké-
szült harangokról, mert a 
később öntötteket hadi célra 

rekvirálni fogják. A körrende-
let e szavakkal végződött: „a 
hadvezetőségnek a muníció-
gyártás fokozása miatt szük-
ség van az ország csaknem 
minden harangjára. A muní-
ció fogja eldönteni a világhá-
ború sorsát”.

„Leszerelik a harango-
kat!” – terjedt el városszer-
te a szomorú hír 1917 áp-
rilisának végén. Napokon 
át sokan fi gyelték, amint a 
katonai munkások az evan-
gélikus kistemplom tornyá-
ról leeresztik az 1814–1874 
között készült 1425, 830 és 
a 350 kg súlyú harangokat. 

A legnagyobb, 29 mázsa sú-
lyú – a Marik házaspár által 
adományozott híres harang 
– mint „szerencseharang” 
maradt meg, mert acélból 
és nem rézből készült. A 
nagytemplom tornyából is 
leeresztették az egyetlen 
harangot. A katolikus temp-
lom három harangját május 
2-án távolították el. Az első, 
550 kg súlyú harangot még 
a Laurinyecz család ado-
mányozta 1803-ban az egy-
háznak. A Nemeskey Andor 
prépost plébános által ado-
mányozott harangot három 
darabban tudták leereszte-

ni. Csak egy kisebb harang 
maradt a toronyban. 

1917. május 6-án vettek 
búcsút a város lakói a haran-
goktól. Az evangélikus és a 
katolikus lelkészek mondtak 
búcsúztatót, melynek halla-
tán sírva fakadtak a hívek, 
de könnyeztek a búcsúztató 
lelkészek is.

Végül a társzekerekre ra-
kott harangok elindultak az 
állomás felé. A templomtor-
nyok magasából ezek a ha-
rangok már nem hívogatták 
többé a hívőket, s nem sirat-
ták a holtakat.

Gécs Béla

Elmentek a csabai harangok, kellettek a háborúhoz

A történetet illusztráló, helytörténeti értékű, ismeretlen eredetű felvételeket Csabai Lászlóné olvasónk küldte be

Fajó János, 1987, szitanyomat, papír, 417-418 mm

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

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

NYÁRI TÁBOROK 2017
A KÖRÖSÖK VÖLGYE LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

A Széchenyi ligetbe várunk Titeket napközi jellegű nyári táborainkba 
hétfőtől péntekig 8.00–17.00 óráig! Idén 4 tábor közül választhattok:

2017. június 26–június 30., Mesekosár tábor: Van kedved részt venni egy 
mesebeli utazáson? Vándorútra kelünk, és együtt megkeressük a legszebb 
meséket. A kalandok során eljutunk távoli tájakra, megtudhatjuk, milyen pró-
bákat kell kiállni egy igazi hősnek, és hogyan találhatsz rejtett kincseket. A 
képzeleted mellett az erődre is szükséged lesz! A táborban megmérettetheted 
magad vízhordásban, talicskatolásban, rönkhajításban és zsákban futásban 
is. Emlékbe pedig népi gyerekjátékokat készítünk. Várunk nagy szeretettel! 

(Korcsoport: 4–8 évesek).

2017. július 3–július 7., Varázskezek kreatív tábor: Gyere közénk! A va-
rázslat a te kezedben, lelkedben, szemedben van! Együtt alkotunk, rajzo-
lunk, kézműveskedünk. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, mesével, szabad 

mozgással színesítjük. (Korcsoport: 8–12 éves korig).

2017. július 10–július 14., Nyomozóképző tábor:  A táborban az lesz a felada-
tod, hogy nyomokat keress, tanúkat hallgass ki, ujjlenyomatokat gyűjts és profi  
detektívvé válj! Rejtélyeket oldunk meg, eltűnt kincsek után kutatunk és elkészít-
jük a saját nyomozó felszerelésedet. Részt vehetsz a csapatok egyhetes verse-
nyén, ahol a legtöbb pontot gyűjtők jutalomban részesülnek. Valódi detektívekkel 
is találkozhatsz, akik igazi nyomozó kellékeket mutatnak meg neked! (Korcsoport: 

6–10 éves korig).

2017. július 24–július 28., Zöldülj! Fordulj! Természettábor: A hét folyamán 
kirándulunk és játékosan ismerkedünk a természet titkaival és csodáival. Mikro-
szkóp alá helyezzük a növényeket, bogarakat, nagyítóval lábnyomokat keresünk 
az erdőben. Készítünk gilisztafarmot, kincsesdobozt, növényhatározó naplót, és 
elültetheted saját növényedet is. Gyógyteákat kóstolunk, és egy izgalmas terepi 

akadályversenyen is részt vehetsz! (Korcsoport: 6–10 éves).

Részvételi díj: 17 000 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza, melyek közül 
a tízórait és az uzsonnát helyben fogyasztjuk, ebédelni a Csabagyöngye éttermébe 
megyünk. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 66/445-885 telefonszámon, 
a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail-címen vagy személyesen a Körösök Völ-
gye Látogatóközpontban. A jelentkezéssel egy időben 5000 Ft előleget kérünk.
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THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. május 24-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 

(Békési út 15.). Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
HALHATATLAN SZERETŐK – Jim Jarmusch fi lmje, 2013.

URPINER SÖR – KIÁLLÍTÁS
A Munkácsy Mihály Múzeum és a Meseház szeretettel meghívja Önt 

2017. május 26-án, pénteken 18.30-kor a Banskobystricky pivovar 
a.s. (Besztercebányai Sörgyár Rt.) történetét bemutató kiállításra a 
Meseházba. A sörgyártás az Urpin-hegy alatti városban, Beszter-

cebányán 1501-ben vette kezdetét. Az évszázados hagyományokat 
követve, a mai napig gyártják a különleges ízvilágú URPINER sört.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
2017. május 26-án, pénteken 20 órától

„A jazznél világzenésebb, a világzenénél jazzesebb.”
CHABANDA dr. Horváti Kata – ének, Gyulai Csaba – gadulka, ütő-

hangszerek, kompozíciók, Márkus Tibor (Erkel-díjas) – zongora, Rácz 
Krisztián – gitár, Zana Zoltán („Az év tenorszaxofonosa”, 2016.) – tenor 

szaxofon, EWI helyszín a Meseház udvara, belépés ingyenes.
MESEHÁZI TÁBOROK 2017.

A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, 
a szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyer-

mekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematiká-

val készülünk a nyárra.
2017. július 24–28. SZENT LÁSZLÓ, nagy király – 

kézművestábor a Meseházban.
2017. augusztus 7–11. kézművestábor a Meseházban.

2017. augusztus 21–25. Meseházi népi kézművestábor.
Részletek honlapunkon: www.mesehaz.hu

2017. június 10-én, szombaton 14 órától
GYERMEKNAP A MESEHÁZBAN!

Kézműves játszóház, népi játékok, bábelőadás, vattacukor.

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

A legjobb dartsosok Csabán 

Dobd a kosárba

Május 20-án és 21-én 200 
kilométer várja a 20. Nem-
zetközi Szupermaraton Ke-
rékpáros és Görkoritúra 
résztvevőit. A szervezők 
célja, hogy emlékezetessé 
tegyék a jubileumi rendez-
vényt. A létszám ismét re-
kordot dönt, mintegy 1300 
résztvevőre lehet számítani.

Új helyszín, a Csabai Rendez-
vénypajta ad otthont a nevezés-
nek és a regisztrációnak május 
19-én, pénteken. Czeglédi Ka-
talin, a Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club marketingmenedzse-
re elmondta, újdonság lesz az 
is, hogy a versenyzőket drón 
kíséri majd a két nap alatt, és 
a felvételeket a legnépszerűbb 
közösségi oldalon is végigkö-

vethetjük. Tizenegy település 
várja a mezőnyt, ráadásul 
szombaton Mezőkovácsháza, 
vasárnap pedig Medgyesegy-
háza is egész napos rendez-
vénnyel készül, nem beszélve 
az aradi és békéscsabai prog-
ramokról.

Lasetzky Frigyes, a Bu-
dapest Bank Békéscsabai 
Bankműveleti Központjának 
vezetője megjegyezte: a 
bank számos sportág mel-
lett az atlétikát is támogatja, 
a pénzintézet vezetése fon-
tosnak tartja az egészséges 
életmódot és a sportot. Kö-
telességüknek érzik, hogy 
támogassák Békéscsaba 
egyik legnagyobb sportren-
dezvényét, amelyen a mun-
katársaik közül is sokan 
részt vesznek. 

Május 20–21-én ismét 
szupermaraton. Várjuk együtt 
a versenyzőket a visszaérke-
zéskor, Békéscsabán, vasár-
nap délután.

Kovács Dávid

Az olimpiai bronzérmes 
Márton Anita második helyen 
végzett női súlylökésben az 
atlétikai Gyémánt Liga szezon-
nyitó, dohai versenyén. Anita 
17,42 méteres kísérlettel kez-
dett, másodikra 18,52 métert 
lökött. Az idei világranglistát 
19,63 méterrel vezető csabai 
versenyző utolsó kísérlete 
nagyszerűen sikerült: 18,99 
méteres eredménye ezúttal a 
második helyre volt elég. 

Az ország legmagasabban 
jegyzett dartsversenyzői mér-
ték össze tudásukat a Steel 
Egyéni Nemzeti Bajnokság 
III. fordulójában, illetve a Pá-
ros Nemzeti Bajnokságon a 
közelmúltban Békéscsabán, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.  A megméret-
tetésre harminc klubból több 
mint százötven versenyző ér-
kezett ide. Az egyéni versenyt 
a regnáló bajnokot, Székely 
„Penge” Pált legyőző Takács 
Gábor nyerte.

Dobd a kosárba címmel 
tartottak dzsemborit az evan-
gélikus iskola sportcsarnoká-
ban. Egymás elleni mérkőzé-
sek, ügyességi feladatok várták 
a gyerekeket a létesítményben, 
ahol több mint 100 fi atal játszott 
együtt. A gyerekek a kosárlab-
da szépségeivel ismerkedhet-
tek. Gáspár Botond magyar 
freestyle bajnok játékos bemu-
tatóval készült, és a sportsze-
rűségre is felhívta a fi gyelmet. 

A győztes Skoda csapat 2016-ban

A tavalyi szupermaraton kerékpáros rajtja

Márton Anita második lett
A Gyémánt Liga versenyén nyert ezüstérmet

rövidesen újra szupermaraton
Május 20–21-én jön a jubileumi rendezvény

20. Szupermaraton Kerékpáros és Görkori Túra
2017. május 20–21.

Rajt: május 20. szombat 9.00 óra, a Csabagyöngye előtt

Május 21. vasárnap
14.30 órától 

Békéscsaba FŐTERÉN
Sport 21 gyermek verseny - 

légvár – sportbemutatók 

17.00 órától: 
ACOUSTIC PLANET koncert

Szupermaratoni díjátadó
TŰZIJÁTÉK

w w w . b c s a c . h u

Május 19., (péntek) 20.00
Grunting Pigs – Pribojszki Mátyás és 
Szász Ferenc akusztikus blues duója
Május 20., (szombat) 18.00
Bagdi Bella-koncert: Sorsfordító Ön-
becsülés
Május 20–21., (szombat–vasárnap)
Csabagyöngye Kupa – Országos Ke-
resztrejtvényfejtő Verseny
Május 23. és 25. mindkét nap 16.00 
és 18.00
A Hétpróbás Néptánciskola tanévzárója
Május 24., (szerda) 11.00
III. Békéscsaba Városi Középiskolás 
Csocsóverseny
Május 24., (szerda) 17.00
Városi Szülői Értekezlet: dr. Kádár 
Annamária pszichológus előadása
Május 27., (szombat) 11.00
Kicsi Gesztenye Klub, zenés mesejáték
Május 27., (szombat) 15.00
Koter Margaréta Mi a baj a stresszel? 
című előadása
Május 27., (szombat) 19.00
A Féling Színház előadása
Május 28., (vasárnap) 10.00–14.00
Városi Gyermeknap: Kincses sziget
Június 1., (csütörtök) 19.00
Örökség zenekar
Június 1–3., (csütörtök–szombat)
Erkel Sándor Kórusfesztivál
Június 2., (péntek) 20.00
GREEN DAY tribute by Basket Case
LINKIN PARK tribute by Piknik Park

Június 3., (szombat) 20.00
Labdarúgó Bajnokok Ligája Döntő vetí-
tése a Teraszon
Június 7., (szerda) 18.00
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület Tan-
évzáró Gálája

KIÁLLÍTÁSOK

Május 18., (csütörtök) 16.00
„Őszi napsütés főúri parkjaink ösvé-
nyein” – Grin Igor fotográfus kiállítá-
sának megnyitója
Megtekinthető június 17-éig.

Május 19., (péntek) 16.00
Wiesznerné Kvasz Katalin amatőr fes-
tő kiállításának megnyitója
Megtekinthető június 30-áig.

Veteránkerékpár-kiállítás
Megtekinthető május 26-áig.

Hidvégi Petra keramikus Fibrilla című 
kiállítása megtekinthető június 1-jéig.

„FESTŐK” – Megyeri-Horváth Gábor 
festőművész és festő szakos tanítvá-
nyainak kiállítása
Megtekinthető június 12-éig.

Berényi Nagy Péter „Tücsök Peti” 
meseillusztrációi
Megtekinthető június 30-áig.

Olasz Attila festőművész „Szembesí-
tés” című kiállítása
Megtekinthető július 1-jéig.

Programjainkról bővebben a
www.csabagyongye.com oldalon és 

facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.

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

info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

KIÁLLÍTÁSOK
Május 19., péntek 17 óra • – A Nagyváradi Fotóklub kiállításának meg-
nyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. 
Megnyitja: Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. Közreműköd-
nek Sprőber Hanna és Sprőber Dóra, a Lencsési Általános Iskola tanulói. 
A tárlat megtekinthető június 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Május 26., péntek 17 óra  • – A Csabai Xszemesek kézművescsoport 
(Gyulavári Lívia, Gyulavári Mátyásné, Gyulaváriné Nagy Mónika, Gyulavári 
Evelin, Gyulaváriné Korenkó Andrea, Kéri-Téglássy Erika, Kolarovszki Tímea) 
alkotásaiból összeállított Keresztszemes hímzések határok nélkül című 
tárlat megnyitója. A megjelenteket köszönti Diószeginé Farkas Viktória, a kö-
zösségi ház munkatársa. Megnyitja: Tóthné Kiss Szilvia népi iparművész. A 
tárlat megtekinthető június 17-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELŐZETES
Május 20., szombat 14–19 óráig•  a Lencsési Közösségi Házban és a Féja 
Géza téren. 
Programok: 14.30 órától kishalfogó verseny az Élővíz-csatorna Féja Géza 
téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a helyszínen). Szabadtéri játszóház: 
papírmunkák (halacska, gólyacsőr hajtogatással), gyöngyözés, textiljátékok 
(rongylabda, kabalafi gurák, rongybabák) készítése, babasarok. 
14.30 órától a közösségi házban működő angol szakkör óvodásainak fellé-
pése. 15.00 órától a Lencsési Óvoda Süni (Manóvárovi), Nyuszi (Zöldovi) 
és Mókus csoportjának (Napsugárovi) műsora. 15.30 órától a Lencsési 
Általános Iskola moderntánc-csoportjainak bemutatója. 16.00 órától 600 
darab palacsinta kiosztása ingyenesen a gyerekeknek. 16.15 órától Kalap 
Jakab színháza – Ebengubák bábkoncert – interaktív gyermekműsor. Fő-
szerepben a kilenc magyar kutyafajta. 17.00 órától a Nefelejcs Népdalkör 
gyermekműsora. 17.30 órától a BABszínház Társulat különleges gólyalá-
bas produkciója. 18.30 órától a játékos vetélkedők sorsolása. 
A programok ideje alatt 14 órától ugrálóvár, óriáscsúszda, íjazás és 
ügyességi játékok (ingyenesen), lovaglási lehetőség, quad, mesehinta, 
csillámtetoválás (térítéssel). 15-től 18 óráig Egészségpont: vércukor-, 
vérnyomás-, testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás, arc- és testfestés 
díjmentesen, közlekedési vetélkedők értékes díjakkal.

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELŐZETES
Május 22., hétfő 14.30 • – „A jazz megjelenése az amerikai komolyzené-
ben, különös tekintettel Gershwin művészetére” címmel tart előadást 
Hajtmann Ildikó tanárnő a Nyugdíjasklubban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com
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Ebben a cikkünkben egy 
visszatérő kérdésre szeretnénk 
választ adni.

Mi az a tartós hullám és mire, 
meddig nyújt megoldást?

A tartós hullám nem összeke-
verendő a besütött loknik hónapo-
kon át tartó hatásával.

A szakma mai állása szerint 
nem létezik még olyan eljárás, 
ami képes a szép fürtös, hullámos 
tincseket sokáig fenntartani.

A tartós hullám egy nedves 
hatású, kissé zilált, kócosabb hul-
lámképet ad (alsó kép).

Ajánljuk bármilyen hajhosszú-
ságú, vékony szálú vagy egyenes, 
esetleg könnyen lelapuló hajú höl-
gyeknek, akik laza, könnyed, ru-
galmas, hullámos, vastagabb és 
dúsabb frizurát szeretnének.

Természetes hullámos haj ha-
tását kelti, nem olyan, mint egy 
dauer, de nem is olyan, mint a 
felső képen látható besütött lok-
ni. Ez egy jóval kímélőbb eljárás, 
mint a normál dauer, mert kevés-

bé bontja meg a hajban a kémiai 
kötéseket, éppen ezért csak 5–6 
hétig tart. 

Eljárás:
Megmossuk a hajat, majd meg-

töröljük és felcsavarjuk. Ellenben 
nem a szúrós, tüskés dauer csava-
róra, hanem egy speciális puha esz-
közre. A csavaró méretét és a ha-
tóidőt a fodrász dönti el, határozza 
meg aszerint, amit a vendég kíván. 
Fontos a jó választás és a hatóidő!

Miután felcsavartuk a ha-
jat, rátesszük a volumennövelő 
anyagot és hatóidő után fi xáljuk. 
A végén a vendég kérése szerint 
formázzuk, akár egyenesre szá-
rítva, hogy dúsabb legyen, vagy 
hagyjuk göndören, behabozzuk 
és diffúzorral szárítjuk.

SzéPülJünk
A líVIA SzéPSéGSzAlonBAn!

WAVE IT TARTÓS VOLUMENNÖVELÉS

A közelmúltban rendezték 
meg az Éneklő Ifjúság Bé-
kés megyei minősítő hang-
versenyt és ifjúsági kórus-
találkozót a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Az 
eseményen kilenc kórus 
400 énekese vett részt a 
megyéből. 

A Magyar Kórusok és Zeneka-
rok Szövetsége – KÓTA Ifjúsá-
gi és Zenepedagógiai Szakbi-
zottsága ebben a tanévben is 
meghirdette az „Éneklő Ifjú-
ság” minősítő hangversenyt. 
Az esemény több mint 10 éves 
múltra tekint vissza. Évről évre 
bemutatkozási, megmérette-
tési lehetőséget nyújt az álta-
lános és középiskolai kórusok 
számára, ezáltal biztosítva 
nemcsak a városi, hanem a 
megyei kórusmozgalom után-
pótlását és fejlődését.

A „mozgalom” mentorálását 
2017-ben – hiányt pótolva, 
az értékmentés jegyében – a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont vállalta fel, ezzel is segí-
teni kívánva a korosztály ha-
gyományos értékeken alapuló 
művészeti nevelését, élénkí-
teni a közösségi művészetek 
iránti fogékonyságot.

A rendezvényen Arany Dip-
lomával minősítést és az Év 
Kórusa címet kapott az Arrisus 
Ifjúsági Vegyeskar, a Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola kórusa Kutyej-
né Ablonczy Katalin vezény-
letével. Arany Diplomával mi-
nősítést és országos dicsérő 
oklevelet vehetett át a BSZC 
Trefort Ágoston Fiúkórusa Su-
rinásné Tóth Olga vezetésével. 
Ezüst minősítést kapott a Bé-
késcsabai Lencsési Általános 
Iskola Gyermekkara Hajtmann 
Ildikó vezényletével. Különdíjat 
kapott a Békéscsabai Belváro-
si Általános Iskola és Gimnázi-
um Gyermekkara az igényes 
és ízléses előadásért, Tóthné 
Mucsi Margit és Siposné Ma-
tuska Klára vezényletével.

Huszonkettedik alkalom-
mal tartották meg az Or-
szágos román mesemondó 
versenyt a közelmúltban a 
békéscsabai Meseházban. 
A rendezvényen 107 kisdi-
ák versenyzett egymással 
és mesélt hosszabb-rövi-
debb történetet a felnőttek-
ből álló zsűri előtt.

Az eseményen megjelent Ro-
mánia gyulai főkonzulja, aki a 
verseny fontosságát hangsú-
lyozta. Florin Vasiloni elmond-
ta: nagyon örül, hogy már 
ilyen komoly múltra tekinthet 
vissza a verseny, amely meg-
látása szerint nagyban segíti 
megőrizni és erősíteni a nyel-
vi, vallási és kulturális hagyo-
mányokat.

A mesemondó verseny 
a 2015-ben elhunyt korábbi 
főszervező előtt is tisztelgés 
volt. Juhász Tivadar a Békés-
csabai Román Önkormány-
zat elnöke elárulta: a versenyt 

a kitalálójáról és első főszer-
vezőjéről, Grósz Györgyről 
nevezik el, aki áldozatos és 
odaadó módon vetette bele 
magát a munkába a gyerekek 
mesemondó versenyeinek a 
megszervezésekor.

A rendezvény helyszínén, 
a Meseházban egyszerre 
több teremben is meséltek. A 
kicsik és nagyok a háromfős 
zsűri előtt mondták el román 
nyelvű történeteiket, amely-
nek értékelése után okle-
velet és érmet is kaptak. A 
gyerekek – akik közül ki izga-
tottabban, ki nyugodtabban 
állt a megmérettetés elé – a 
szünetben kézműves-foglal-
kozásokon vehettek részt.

A szervezők elmondása 
alapján a rendezvény évről 
évre sikeresebb. Egyre több 
kisdiák jelentkezik a meg-
mérettetésre, amely jövőre 
ismét várja a gyerekeket egy 
közös mesélésre. 

Busi Ottó

A közelmúltban TrachtTag 
néven viseletünnepet tartott 
a német nemzetiségi önkor-
mányzat Békéscsabán. Az 
ország számos településén 
van egy nap, amikor sváb 
hagyományos viseletbe öl-
töznek a résztvevők és ab-
ban mennek dolgozni vagy 

iskolába. Békéscsabán idén 
a BSZC Vásárhelyi Pál Szak-
gimnáziuma és Kollégiuma 
adott helyet az eseménynek. 
A KKV képzésben részt ve-
vők német nyelvóráján Seller 
Gabi tanárnő vezetésével 
büszkén sétáltak a gyönyörű 
ruhákban.

éneklő Ifj úság
Az Év Kórusa lett az Arrisus

románul meséltek
Mesemondó verseny Békéscsabán

TrachtTag
Viseletünnep a német önkormányzattal

Szépkorú

www.behir. hu
Szabó István 90 éves

A Szeberényi kórusa: az Arrisus Ifjúsági Vegyeskar
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 A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelőiroda 
a belvárosban, a nagypostától 
50 méterre, az Európa Ház aljá-
ban. Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft. hu
Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali 
és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 
20/944-6986. 
Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, ro-
letta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás: Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550. 
Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726. 
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135.
Redőny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfi ze-
téssel is. Nyílászárók javítása. 
Tel.: 70/212-6776, 66/454-171.
Békéscsabai Női Labdarúgó 
SC várja jelentkezésed, 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva: 30/506-4202. 
Fűkaszával fűnyírást, bozót-
irtást vállalok. 
Tel.: 30/366-9699, Petri.

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester ut-
cában 820 m2-es belterületi 
telek  fúrott kúttal eladó. Vil-
lany-, telefonvezeték az ut-
cában, vízvezeték a csatorna 
túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsaba belvárosában 
kiadó kozmetikai helyisé-
get keresek, lehetőleg fod-
rász vagy műkörmös mellett. 
Telefon: 70/5627-803.
Szabadság téri kerékpárüzlet 
bérleti joga árukészlettel átadó, 
vagy más célra kiadó.

OKTATÁS

Matematikakorrepetálás  
Tel.: 70/392-0459.

Angolból nyelvvizsgáznál nyár 
végén, vagy csak magabizto-
sabb szeretnél lenni, ha meg 
kell szólalnod? Segítek! Tanulj 
velem! Telefon: 70/392-0459.

Angoloktatás óvodától felső-
fokig. 
Telefon: 70/450-3228.

EGYÉB

Online pénztárgép átszemé-
lyesítési lehetőséggel kerékpár-
üzletből eladó. 
Tel.: 30/612-0447.

A Csabai Szlovákok Szer-
vezetének székhelye, a 
Szlovák Kultúra Háza a kö-
zelmúltban utat szervezett 
a régió szlovákok lakta te-
lepülései részére. 

Magyarország második leg-
nagyobb skanzenjében, Nyír-
egyházán rendezték meg a 
szlovák néprajzi gyűjtemények 
vezetőinek 17. országos kon-
ferenciáját, oda 7 településről 
(Békéscsaba, Csabaszaba-
di, Elek, Gerendás, Telekge-
rendás, Medgyesegyháza, 
Nagybánhegyes) vittek szak-
embereket, hogy muzeális 
ismereteiket bővítsék és kap-
csolatokat építsenek. A mi ré-
giónkra jellemző, hogy szinte 
minden településén van önál-
ló néprajzi gyűjtemény vagy 
tájház.

Érdekes és egyben értékes 
vonatkozása volt az útnak, 
hogy egykor Békéscsabáról 
települtek át oda az evangé-
likus szlovákok, hogy a mai 
Nyíregyháza település közös-
ségét első vonulatában meg-
alapítsák. Volt olyan résztve-
vő is a mostani csoportban, 
aki a beszélgetések alapján 
találta meg távoli rokonát. 

A konferencia témája a mo-
dern világ egyik központi kér-
dése volt: Hogyan láttassuk a 
néprajzi gyűjteményt? Az elő-
adásokon kutató-koreográfus, 
muzeológus, néprajzos és ren-
dezvényszervező szakember 
adta át ismereteit. Érdemes 
megemlíteni az ott elhangzot-
tak alapján, hogy a ma gyakran 
pejoratív értelemben használt 
„tirpák” kifejezés valójában a 
nyíregyházi szlovákok, tótok 
megnevezése. Tanulságos volt 
a szóhasználat szakemberek 
által történt értelmezése. 

Emlékezetes volt a nyír-

egyházi skanzen meglá-
togatása, ahol az egész 
régió többszínű és rétegű 
olyan életviteli sajátossá-
gait is megismerheti az 
érdeklődő, amely nagyban 
kötődik Békéscsabához és 
környékéhez.

⁕

Stredisko Čabianskej 
organizácie Slovákov, Dom 
slovenskej kultúry v nedávnej 
minulosti zorganizoval študijnú 
cestu pre záujemcov o 
etnológiu Slovákmi obývaných 
obci regiónu.

V druhom najväčšom skan-
zene Maďarska, v Níreďháze 
zorganizovali 17. celoštátnu 
konferenciu vedúcich 
oblastných pamiatkových 
domov. Na konferencii 
sa zúčastnili odborníci 
zo 7 osád (Békéšska 
Čaba, Čabasabadi, Elek, 
Gerendáš, Telekgerendáš, 
Medešeďháza, Veľký 
Bánhedeš), za účelom 
rozširovania ich poznatkov 
a budovania partnerských 
kontaktov. Pre náš región je 
príznačné, že takmer každá 
osada disponuje samostatnou 
národopisnou zbierkou alebo 
etnodomom.

Zaujímavou a zároveň 
hodnotou aktualitou cesty 
bolo, že pred stáročiami 
sa evanjelickí Slováci 
do Níreďházy presídlili z 
Békéšskej župy, aby ako 
prví kolonisti založili tamojšiu 
komunitu. V skupine sa 
našiel aj taký účastník, 
ktorý na základe rozhovorov 
našiel svojich vzdialených 
príbuzných.

Téma konferencie bola 
základná otázka modernej 
doby: Ako zviditeľniť 
národopisné zbierky? 
Na konferencii prednášal 
muzeológ, choreograf-teoretik, 
etnológ a manažér. Na 
základe uvedených prednášok 
treba spomenúť, že dnes už 
mnohokrát v pejoratívnom 
význame zaužívané slovo „tir-
pák“ je vlastne pomenovanie 
níreďházskych Slovákov. 
Bolo zaujímavé riešenie 
etnologického obsahu tohto 
slova odborníkmi.

Veľmi hlboké dojmy v nás 
zanechala návšteva skanzenu 
v Níreďháze, v ktorom sme sa 
oboznámili so zaujímavosťami 
životného spôsobu celého 
regiónu v minulosti, ktoré v 
mnohom konotujú a viažu sa 
k Čabe a okoliu.

Hajnalka Krajcsovics

Holokauszt
Vándorkiállítás

Szlovák néprajzosok találkozója
Stretnutie slovenských etnológov

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság tisztelettel meghívja Önt és 
hozzátartozóját a 2017. május 28-án, (vasárnap) 11.00 óra-
kor kezdődő MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezésre. Helyszín: Hősi temető, 
Békéscsaba, Németh Lajos utca

Program: Lipták József őrnagy megemlékező beszéde
Szarvas Péter polgármester megemlékező gondolatai
Ökumenikus szentelés és áldás
Koszorúk elhelyezése
Gyertyagyújtás a hősi halált halt katonák emlékére

Második világháborús marha-
vagon állt a békéscsabai vas-
útállomás első vágányán. Az 
Élet Menete Alapítvány 10 éve 
vándorló tárlatát nézhették 
meg benne az érdeklődők.

Kiss Tibor alpolgármester 
elmondta: egy olyan utazásra 
hív a tárlat, melynek során mé-
lyebbre hatolhatunk múltunk-
ba. Visszatekinthetünk azok-
ba a helyzetekbe, amelyek a 
szabad ember létezésének ér-
telmét rendítették meg. A tárlat 
a haláltáborokban készült régi 
felvételeken keresztül mutatta 
be a több millió zsidó – közöt-
tük 600 ezer magyar – ember 
deportálását.

– Nem könnyű ilyen témáról 
beszélni, viszont szükséges, 
hogy nagyapáink múltja ne 
válhasson unokáink jövőjéé. 
Beszélni kell róla azért, hogy a 
gyerekek és felnőttek is meg-
értsék, milyen sokat veszített 
Békéscsaba a holokauszttal 
– hangsúlyozta Ugrai Gábor, 
a Jankay iskola történelemta-
nára.

Hetvenkét évvel ezelőtt, 
május elején szabadult ki 
a dachaui haláltáborból 
Forgács János. A 89 éves 
holokauszttúlélő is ott volt a 
Holokauszt vándorkiállítás 
csabai megnyitóján és a kon-
centrációs táborban megélt 
borzalmakról beszélt a békés-
csabai középiskolásoknak.  

Zámbori Eszter
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A Békés Megyei Könyvtár, 
a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ és a Munká-
csy Mihály Múzeum idén 
is együtt kínál változatos 
programokat a városi gye-
reknapon. 

A Csabagyöngyében lesznek 
77 magyar népmese pró-
bahelyek, és Bartolák Anna 
festődéjébe, valamint a Me-
gyeri Kézműves Falu játszó-
házába is mehetnek ott az 
érdeklődők. A bemutatókon, 
arcfestésen, csillámtetkón túl 
például az épületmakettek 
vagy a KerékPárt kiállítását 

is megnézhetik a gyerekek, 
akik tudásukat KRESZ pályán 
fejleszthetik. Ráadásként a 
Munkácsy Emlékházban XIX. 
századi ruhákban, jelmezek-
ben lovagolhatnak is. 

A stégszínpadon 10 órától 
a Csabai Színistúdió, a könyv-
tárban 10.45-től a Mosoly-
ra hangolók, a múzeumban 
11.45-től középkori táncóra 
várja a kicsiket, majd 13.30-
tól ismét a stégszínpadon Évi 
tündér énekel. 

A múzeumban lovagkori 
páncélokat, fegyvereket, a 
múzeum előtt a modern kor 
lovagjai jelennek meg, a bé-

késcsabai Veterán Motoros 
Klub bemutatóját nézhetik 
meg az érdeklődők, és fo-
tózásra is lehetőség nyílik 
Garelli Capri retro robogón, 
de akár középkori viseletben 
is. Lesz boszorkánykonyha 
is: „békanyál, csigakocsonya, 
denevérvér, bagolyköpet és 
más nyalánkságok kóstolója”. 

A könyvtárban Bölcs Ba-
gollyal és társaival kalan-
dozhatnak az érdeklődők az 
indiánok világában, de lesz 
lengőteke, jelmezes fotózás, 
kutyasimogató, diafi lmvetítés, 
és készíthetnek 3D-s agyar 
medált is a gyerekek.  

Május 28-án gyermeknap
Programok a könyvtárban, a CsaKK-ban és a múzeumban 


