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szépülnek az óvodák

Sok gyerek másik oviban vendégeskedik

Jól haladnak a felújítással és a bővítéssel
Három békéscsabai óvodában is komolyabb felújítások
folynak a nyáron a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program nyertes pályázatainak köszönhetően. A
Lenkey utcai és a Tábor utcai óvodában az energetikai
fejlesztés mellett az épületet átalakítják, felújítják, bővítik,
a Százszorszép Művészeti Bázisóvodának az udvarát újítják fel. Az érintett intézményekben arról érdeklődtünk, mi
lesz a gyerekekkel, amíg folyik a kivitelezés.
A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési
Központ Lenkey utcai óvodájában az épület bővítése,
átalakítása jól halad. Eddig
biztonságosan elkerítették a
munkaterületet, azonban a
nyárra kiürítik az épületet, a
gyerekek pedig a Hajnal utcai
óvodában „vendégeskedhetnek”.
– Május 29-étől a Lenkey
utcai óvodásokat is intézményünk Hajnal utcai telephelyén fogadjuk. A szülőkkel egyeztettünk arról, hogy
akik igénylik, azoknak ez
a lehetőség egész nyáron
adott lesz. A Lenkey utcai
épületet kiürítjük, a játékok

és a bútorok egy Bartók
Béla úti raktárban várják a
felújítás végét. Szeptembertől pedig várhatóan visszaköltözhetünk majd a megszépült, megújult épületbe
– fogalmazott Vágvölgyiné
Frank Ilona intézményvezető-helyettes.
A kivitelezők javában dolgoznak a Szigligeti Utcai és
Kazinczy-lakótelepi
Óvoda
Tábor utcai telephelyén is.
Beghdadi Éva intézményvezető elmondta, hogy a szülőkkel,
jóval a munkák megkezdése
előtt megbeszélték, hogyan
zajlik majd le az idei nyár.
Folytatás az 5. oldalon →

Egymásra épülő fejlesztések a város
szívében 5. oldal

Szeverényi Mihály kiállítása
9. oldal

CsabaPark II. – zajlik az előkészítés
Pihenőpark a helyieknek, látványosság a turistáknak

A jó idő beköszöntével
már nemcsak hétvégén,
hanem hét közben is sokan veszik az irányt a
CsabaParkba, hogy kint
legyenek a szabadban,
játsszanak, kikapcsolódjanak. Békéscsaba önkormányzat azon van, hogy
ezt a későbbiekben még
többen és még jobb körülmények között tehessék
meg.
A CsabaPark fejlesztések előtt
áll, a második ütem a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes pályázatának köszönhetően több
mint egymilliárd forintból valósulhat meg. A későbbiekben
erre épül majd rá a harmadik
ütem a turisztikai attrakciókkal
a Modern Városok Program
keretében. A második ütem
rövidesen induló fejlesztésének részleteiről Hanó Miklós
alpolgármester számolt be lapunknak.
– Nyár végén indul TOPkeretből a CsabaPark második ütemének a kivitelezése,
ennek az előkészítése már a
célegyenesben van. Lényegében most azon dolgozunk,
hogy az olyan nagyrendezvények, mint a kolbászfesztivál és a sörfesztivál is, idekerülhessenek.
– Hogyan teremtik meg a
nagyobb fesztiválok hátterét?
– Nagyon fontos az infrastruktúra megteremtése min-

A CsabaPark játszóterén most is gyakran fordulnak meg óvodáscsoportok
den szinten. Utak, parkolók
kellenek, nélkülözhetetlen a
megfelelő közműkapacitások
kiépítése, a sátorhelyek és a
rendezvényhelyszínek kialakítása oly módon, hogy azok kiszolgálása zökkenőmentesen
történhessen. Az épületekhez
kapcsolódóan térburkolatok
készülnek, valamint zöldfelület-rendezést és a közvilágítás
bővítését is tervezzük. Szociális blokkok, vécék épülnek,
hogy ne kelljen ezt mobilvécékkel megoldani. Továbbá
nagy sátor és a fesztiválokhoz
szükséges eszközök beszerzését is tervezzük, így azokat
nem kellene bérelni.
– A CsabaParkba két újabb
épületet is terveznek, ezek milyen célt szolgálnak majd?

– Lesz egy 500 négyzetméter alapterületű épület és
egy fogadóépület. A meglévő csarnok bizonyos programokra nagyon jó, viszont
közepes méretű rendezvényekhez nagy. Olyan tereket
szeretnénk létrehozni, amelyek nagyobb csoportoknak
vagy céges rendezvényeknek is megfelelnek, így egyszerre többféle rendezvény
is lehet majd a CsabaPark
területén.
– Mi a legfőbb célja a
CsabaPark további fejlesztéseinek?
– A parknak kettős szerepe van.
Részben az, hogy
a helyi lakosok
pihenőparkja le-

gyen, ahol kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek, ahol a
családok együtt tölthetnek
egy kis időt. A másik fontos
cél pedig az, hogy a fesztiválok jobb hátterének megteremtésével és a harmadik
ütemben megvalósuló turisztikai attrakciókkal minél több
turistát csalogassunk ide.
Mikóczy Erika

szilágyi szvetlana a szupermaraton első női győztese
A jubileumi versenyen és túrán is kétszáz kilométer megtétele várt a résztvevőkre

Május 20–21-én rendezték
meg a jubileumi, 20. Békéscsaba –Arad – Békéscsaba Szupermaraton Kerékpáros- és Görkoritúrát,
amelyen két nap alatt idén
is 200 kilométer megtétele

várt a mezőnyre. A megmérettetésen összesen több
mint 1300 futó és kerékpáros vett részt.
Hömpölygő tömeg gyülekezett a Csabagyöngye

A futók rajtja május 20-án Békéscsabán

Kulturális Központ előtt a
szupermaraton első napján,
hosszú percek kellettek ahhoz, hogy minden biciklis és
futó elinduljon. Vasárnap már
szétszóródott a mezőny, kora
délutántól estig folyamatosan
érkeztek vissza a sportolók.
A Szent István téren színes
kiegészítő
programokkal
várták azokat, akik sportosan szerették volna tölteni
a vasárnapot vagy szurkolni
jöttek. Tóth Sándor versenyigazgató kiemelte, hogy rekord létszámú sportoló vett
részt az idei rendezvényen,
ahol a táv mellett szombaton
a nagy meleggel, vasárnap
pedig a széllel is meg kellett
küzdeniük.
A jubileumi szupermaratonon sporttörténelmet írt

Szilágyi Szvetlana, a Kopp
Békéscsabai AC versenyzője: egyéniben ő érkezett elsőként a célba, ő lett az első női
győztes. Második helyen a
békéscsabai Balogh Róbert, a
harmadikon a gyulai Görgényi
András végzett. Férfi váltóban
1. a Skoda AutoMobil Körös
csapata (Gregor László, Szabó Sándor, Varga István, Szilágyi Zsolt, Borbély Ferenc);
2. a Sport II. Békéscsabai Fiatalok csapata (Ádász Bence,
Szigeti Balázs, Dobra Viktor,
Diószegi Dávid, Kis Lajos);
3. a Háromszék I. (Csutak
Tamás, Máté Zsolt, Bihari
Szilárd Attila, Kovács Attila,
Pulugor József). Női váltóban
1. a Frühwald (Plavecz Andrea, Gyebnár Éva, dr. Kovács
Katalin, Ijjasné Róta Annamá-

Szilágyi Szvetlana sporttörténelmet írt
ria, Krizsán Mária); 2. a Budapest Bank (Koléner Viktória,
Patyiné Bogdánffy Ágnes,
Szabó Krisztina, Horváth Mónika, Lukoviczki Katalin); 3. a
Kipkelenge Girls Team. Kéttagú váltóban 1. a Hol a sör

(Balog Anna, Petró Viktor);
2. a Fősör FC Kétegyháza
(Árgyelán Krisztián, Teresán
Péter). Görkorcsolyával 1.
Bartok Andreas; 2. Kovács
Veronika; 3. Móra Gergely.
Kovács Dávid

2 Közélet

Csabai Mérleg

v Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
A helyi klíma akcióterv, a Zöld Folyosó projekt és a nyári
gyermek étkeztetés többek között ezekről a kérdésekről
is vitázott májusban a Békéscsabi közgyűlés. A képviselő-testületi ülésen több mint 50 napirendi pontról határozott a grémium, több közülük nem maradt vita nélkül.

Kocziha Tünde szerint ezzel el lehetne érni, hogy mindenki a saját szülőföldjén boldoguljon. Úgy fogalmazott, az
„árunió” már megvalósult, most ideje a béreket is egységes
szintre emelni. Mint mondta, „nem alamizsnát kérnek Brüszszeltől, hanem hogy ugyanolyan jogú polgárokként kezeljék” a régióban élőket.

Szarvas Péter: Rentábilissá kell tenni a CsabaParkot
Negatív tendencia van
kibontakozóban az uniós
forrásból finanszírozott pályázatoknál – hangsúlyozta
Békéscsaba
polgármestere. Szarvas Péter azokra az
energetikai korszerűsítésekre
utalt, amelyekben az eredeti
költségbecslésnél magasabb
áron tudják csak kivitelezni a
projekteket a nyertes cégek.
Három békéscsabai oktatási
intézménynél kezdődhet meg
hamarosan az energetikai Szarvas Péter
korszerűsítés. Két pályázatnál a vártnál magasabbak lesznek a költségek, amelyekről a
városvezető azt mondta, ha később is több forrást kell költeni
egy-egy projektre, az megterhelheti a város büdzséjét.
– Sok fejlesztés áll előttünk a következő időszakban, szeretném, ha úgy bonyolítanánk ezeket, hogy ne kelljen pótlólagos
beszerzéseket önkormányzati forrással kiegészíteni – fogalmazott Szarvas Péter, aki emellett örömmel üdvözölte, hogy a
Békéscsabai Tankerületi Központ három másik iskolában tervez
beruházást.
Szarvas Péter nem volt elégedett a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2016-os mérlegével sem. Mint mondta, nem várt veszteséget olvasott ki például a CsabaPark számaiból. Kitért arra,
hogy a vagyonkezelő működtetésében lévő komplexumban a
húsboltok és az étterem önállóan is veszteségesek.
– Ha nem boldogul a vagyonkezelő, akkor jó ötletnek tartom,
hogy vonjunk be olyat, aki ezt legalább nullszaldósan működtetni tudja, mert olyan kiskereskedelmi egységet működtetni nem
szoktak, ami hónapról hónapra veszteséget termel – vélte Szarvas Péter, aki kitért a vagyonkezelő társaság cégvezetőjének
prémiumára is. Véleménye szerint a 2016-os, 100 százalékos
prémiumot annak ellenére hagyta jóvá a grémium, hogy abból
egy tétel nem teljesült, ugyanakkor a 2017-es célkitűzéseknél
olyan feladatokat célszerű állítani megfogalmazása szerint,
amelyekkel nőnek a bevételek. Ezt azonban nem szavazta meg
a testület – tette hozzá.
Fidesz: Árnövekedés és változás nélkül a hulladékszállítás
A város felmondta a szerződést a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és mint egyedüli jogosult szolgáltató, a
DAREH veheti át a szemétszállítási feladatokat.
– Nem lesz árnövekedés és változás sem. Átveszik azokat
a pozitívumokat, amiket a város bevezetett. Nem kötelező, a
törvény erejénél fogva, például a heti zöldhulladék-elszállítás.
A törvény három és tíz közötti alkalmat ír elő, Békéscsabán
pedig harminc alkalommal viszik el a zöldhulladékot - szögezte le dr. Ferenczi Attila frakcióvezető.
A Modern Városok Programban Békéscsaba, Gyula és
Békés önkormányzata közösen kezdeményezte az Élővízcsatornát érintő úgynevezett Zöld Folyosó projekt megvalósítását. Ez a program ugyan nem került bele a kormányhatározatban szereplő fejlesztésekbe, de Békéscsaba sem adja fel
a törekvéseit a projekt ügyében.
– A három közép-békési város összefogásával azt kezdeményezzük, hogy ez a munka belátható időn belül mégis
elkezdődhessen. Ehhez nagyon sok pénz kell, egy 10 milliárdos állami forrás megszerzésére tesz kísérletet a három
város vezetése – fogalmazott Herczeg Tamás tanácsnok.
A testület zárt ülésen határozott arról, hogy a város továbbra
is szorosan együttműködne meghatározó tulajdonosként az Alföldvíz Zrt.-vel. Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, ez is egy
fontos lépés volt annak érdekében, hogy stratégiai kérdésekben
továbbra is megmaradjon az önkormányzat döntési jogköre.
Három oktatási intézményben indul el energetikai korszerűsítés, azonban az előzetesen biztosított összeg nem elegendő, a beérkezett árajánlatok szerint több forrás szükséges a
fejlesztés megvalósításához. Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta,
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Takács Péter: A klímatervvel csökkenhet a szén-dioxid
Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila
a város akár 10 százalékos önerővel is hozzájárul a projekthez,
hogy mindenképpen megtörténhessen az iskolák felújítása.
MSZP: Az ivóvíz minősége nem romolhat
Békéscsabának kell képviselnie a kisebb tulajdonosok
érdekeit az Alföldvíz Zrt. közgyűlésén Miklós Attila szerint.
Hozzátette, az önkormányzatok ugyanakkor nem tudják
felvenni az állam tőkeemelési
terveivel a versenyt, többek
között ezért is fontos lenne az
állami szándék megismerése.
Mint mondja, ha a tulajdonos
önkormányzatok
ismernék
ezeket az elképzeléseket, ak- Miklós Attila
kor könnyebb lenne állást foglalniuk a közműszolgáltató ügyében. Az MSZP képviselője szerint
az a legfontosabb, hogy Békéscsabán tartsák a cég központját
és a szolgáltatás minősége ne romoljon.
– Az Alföldvíz Zrt. elég jelentős veszteséggel tud csak működni. Ennek a veszteségnek az előidézője az állam, és most
úgy néz ki, hogy az állam az, aki segítőkezet nyújt, hogy megoldja azt a problémát, amit ő okozott. Tőkeemelést szeretne
végrehajtani a cégnél, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat
részvénycsomagja veszíthet majd az értékéből. Ugyanakkor
nincs értelme annak, hogy licitbe kezdjünk az állammal szemben – hangsúlyozta Miklós Attila.
Az MSZP-s képviselők örömmel fogadták, hogy elindulhat
három békéscsabai iskola teljes körű energetikai fejlesztése,
hiszen elkezdődik a Madách utcai és a Petőfi utcai általános
iskola, illetve az Andrássy gimnázium kollégiumi épületének
felújítása.
– Örülök neki, hogy az a döntés született, hogy nem engedtük el a projekteket az önerő biztosítása ellenére sem. A város
vállalta, hogy saját forrásból 35 millió forintot hozzátesz ezekhez
a TOP-os projektekhez, így mind a három beruházás elindulhat –
emelte ki Fülöp Csaba.
Az MSZP-s képviselő hozzátette: fontosnak tartják, hogy elfogadták a Békéscsaba Energia- és Klíma Akciótervét és a város
integrált fejlesztési stratégiáját is aktualizálták.
Jobbik: Nem kellene hitelt felvennie
az önkormányzatnak
Nem támogatta a város fejlesztési hitelfelvételét a Jobbik
önkormányzati
képviselője.
Kocziha Tünde elmondta, soha
egyetlen hitelt sem támogatott.
Hangsúlyozta, a szóban forgó
450 millió forint rendelkezésre állna a város költségvetésében, ha az állam nem hárítana át az önkormányzatra
bizonyos feladatokat.
A képviselő szerint a kor- Kocziha Tünde
mány kényszerpályára állítja az
önkormányzatot azzal, hogy az állam tevékenységi körébe tartozó,
kötelezően ellátandó feladatokat áthárítja, így a városnak nem marad elegendő forrása a fejlesztésekre, illetve az uniós pályázatok
önerejére. Hozzátette, így a jövőben szükség lesz arra, hogy valamilyen módon rákényszerítsék a kormányt a feladatok ellátására.
Kocziha Tünde a Jobbik azon kezdeményezéséről is beszélt,
hogy a közgyűlés fogadjon el elvi támogató nyilatkozatot az úgynevezett bérunióval kapcsolatban. Mint elmondta, ez időközben
okafogyottá vált, miután az Európai Bizottság elfogadta a párt
előterjesztését a kérdésben tartandó aláírásgyűjtésre. Így a következő hetekben a régió nyolc országában indítanak erre kampányt a párt kezdeményezéséhez csatlakozott szervezetek. A
cél, hogy egy év alatt egymillió aláírást gyűjtsenek össze, és így
érjék el, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a bérunió kérdésével. Ennek lényege, hogy – főleg a multinacionális vállalatoknál – egységes legyen az azonos munkakörben foglalkoztatottak
bére az unió minden tagországában.

A közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a város
„Fenntartható Energia és Klíma akciótervének a kidolgozása” c. előterjesztés volt. A
tervezet jól méri fel Békéscsaba adottságait, helyzetét és
lehetőségeit. Helyesen határozza meg a következő évek,
évtized célkitűzéseit. Köztük az
energiagazdálkodási rendszer
létrehozását 2020-ig, naperőművek telepítését, geotermikus Takács Péter
kaszkádrendszer megvalósítását, távhőszolgáltató létesítését és két ütemben 20 ezer lakás bekapcsolását a geotermikus energiára épülő távhőszolgáltatásba.
Amennyiben a tervezetben foglalt célok megvalósulnak, akkor
2030-ra az előzetes számítások alapján 48 százalékkal csökken
a városban a CO2-kibocsátás 2010-hez képest.
A város ismét pályázni fog a közösségi közlekedés működtetéséért állami támogatásra. Ennek a mértéke méltatlanul alacsony,
évente 15-16 millió forint, miközben az önkormányzat ennek a tízszeresét adta a Körös Volán, majd a DAKK Zrt.-nek. Javasoltam,
hogy kérjük fel Vantara Gyulát, mint országgyűlési képviselőt,
járjon el az állami támogatás emelésének érdekében. Ezt egyébként is évek óta ígéri. A közgyűlés megszavazta a javaslatot, remélem, ezzel a képviselő úr az eddigieknél hatékonyabban tudja
majd képviselni közös ügyünket.
Döntés született a Madách utcai (Erzsébethelyi), a Petőfi Utcai
Általános Iskola és az Andrássy Gyula Gimnázium energetikai
korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. Két esetben a közgyűlés úgy hirdetett győztest, hogy saját erőből biztosított 18–18 millió forint pluszfedezetet. Takács Péter szerint helyesen, hisz a munka így végre elindul.
Békéscsaba, Békés és Gyula összefog, hogy az Élővíz-csatorna mentén egy vonzó övezetet alakítson ki a turizmus fellendítése
érdekében, kormányzati segítségre apellálva, ami még mintegy
10 milliárd forintba kerülne. Ebből 1,5 milliárd a meder kotrása.
Ez utóbbira lenne a legnagyobb szükség, hisz egy évtizedek óta
megoldatlan problémát orvosolna.
DK: Szükség van az állam segítségére
az Alföldvíz Zrt.-nek
Kaposi László, a Demokratikus Koalíció békéscsabai önkormányzati képviselője elsőként kiemelte, a város újabb,
450 millió forintos hitelt vesz
fel az OTP-től, amit már a költségvetésben előre terveztek.
A politikus hangsúlyozta, ezt
a forrást fontos projektekre
fordítják majd. Ebből többek
között a nem 100 százalékos
támogatottságú pályázatok Kaposi László
önrészét finanszírozzák, valamint sport- és infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a Modern
Városok Program egyes költségeire fordítja majd.
Kaposi László kitért az iskolák energetikai korszerűsítésére is. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a projektek megvalósulnak a Petőfi utcai, a Madách utcai iskolában, valamint
az Andrássy Gyula Gimnázium kollégiumában, amelyeknek
kivitelezési munkálatai hamarosan elkezdődnek majd.
A képviselő megemlítette azt is, hogy az Alföldvíz Zrt. a rezsicsökkentés, a kommunális adó és a víztisztítók drága üzemeltetése miatt nagyon rossz pénzügyi helyzetben van, ebből adódóan nem jutott elég pénz az aradi vízátvételt érintő projektre.
– Egy olyan 1,7 milliárd forintos hiánnyal küszködik a vállalat,
amit nem képes magától megoldani, így állami segítségre már
az elmúlt hónapokban is gondoltunk. Az állam úgy döntött, hogy
tőkeemelést hajt végre, amivel 51 százalékos tulajdonjogot szerez. A tőkeemelést nem tudjuk megvétózni, nem is akarjuk, hiszen szükség van erre a pénzre – emelte ki a DK képviselője.
Kaposi László a zöld rendszámos autók ingyenes parkolásával nem ért egyet, sőt, diszkriminatívnak tartja azt. Úgy gondolja,
az ebből származó bevételre is szüksége van a városnak, éppen
ezért mire az emberek többségének elektromos autója lesz, viszszaállítják a fizetős rendszert.
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Az élhetőbb városért
Akcióterv a kevesebb szén-dioxidért

Erőteljesen csökkenő széndioxid-kibocsátást érne el az
önkormányzat 2030-ig Békéscsabán. A tervek szerint ennek
hosszú távon része lehet a
helyi háztartások és gépjárművek energiafelhasználásának
visszaszorítása.
Elkészült
Békéscsaba
Energia- és Klíma Akcióterve
az „Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése
(TOP-6.5.1.)” pályázat keretében. A stratégiai és operatív
dokumentum települési szinten határozza meg 2030-ig a
célkitűzések átfogó kereteit.
A dokumentum olyan eredményeket használ fel a legjobb akciók és lehetőségek
azonosításához, amelyek az
önkormányzat
szén-dioxidcsökkentési célkitűzésének
eléréséhez illenek, emellett

konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal.
Az időszak végére elérendő szén-dioxid-megtakarítás
minimális célértéke – az Európai Unió stratégiája alapján
– a bázisévhez viszonyítva 40
százalék. A legtöbb, korábban
hazánkban készült akciótervvel ellentétben mind a közlekedésre, mind a lakóépület-állományra vonatkozó adatokat
is tartalmazza. A tanulmányból kiderül például, hogy több
mint 29 ezer háztartás és 20
ezer autó van a városban, melyeknek az energia felhasználását hosszú távon csökkenteni kell.
Az ülésen elhangzott, hogy
Békéscsaba azon élenjáró városok között van, amely rendelkezik ilyen akciótervvel.

Három város küzd egy célért
Más forrásból valósulhat meg a Zöld Folyosó

A Modern Városok Programban (MVP) Békéscsaba,
Gyula és Békés önkormányzata kö-zösen kezdeményezte az
Élővíz-csatornát érintő úgynevezett Zöld Folyosó projekt
megvalósítását. Habár az MVPből nem jut forráshoz a három
település, kormányzati támogatásra még számíthatnak.
A Zöld Folyosó projekt az
Élővíz-csatorna teljes, 40 kilométeres hosszát érinti, köztük
Gyula, Békés és Békéscsaba városának belterületét. A
beruházással a településeket
összekötő új turisztikai attrakció jönne létre, így a tervek
szerint lehetőség adódik a teljes meder kotrására. Az egyes
partszakaszokat rendezettebbé tennék, kisebb méretű kikötőket alakítanának ki, valamint
ki- és beszállóhelyek építése
is szerepel a programban.
A programban két fő célt
határoztak meg: az ökológiaivízügyi területhez kapcsolódik például az Élővíz-csatorna
természetes ökológiai állapotának visszaállítása, a vízi
közlekedés lehetővé tétele, a
Körösök vidékére jellemzően
sokszínű állat- és növényvilág újratelepítése. A turisztikai
célok közt szerepel, hogy mi-

Indulhat a felújítás
Elindulhat a Madách és
Petőfi utcai általános iskola, illetve az Andrássy gimnázium
kollégiumának energetikai felújítása, miután a közgyűlésen
kihirdették a nyertes kivitelezőket.
Mindhárom intézményt a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből újítják fel. A Madách
Utcai Általános Iskolában
160 millió forintból a főépület
külső falait, tetőfödémjeit és
árkádfödémjeit hőszigetelik
le, emellett cserélik az épület
homlokzati ablakait és ajtóit,
illetve korszerűsítik a fűtést.
A Petőfi Utcai Általános Iskolában 178 millió forintból újul
meg az intézmény, ahol homlokzatszigeteléssel látják el
a külső falakat és szigetelik a

tetőt, valamint több helyen újítják fel a nyílászárókat, szükség
szerint cserélik is azokat.
Az Andrássy gimnáziumban a leány- és fiúkollégiumban hajtanak végre több mint
200 millió forintos energetikai
fejlesztést, amelyben többek
között megújul, hőszigeteltté válik az intézmény külső

homlokzata, valamint kicserélik a nyílászárókat is.
A három közül kettőnél a
legjobb ajánlatot tévő pályázat magasabb összegről szólt,
mint ami a projektben rendelkezésre áll, ezt a közgyűlési
határozat értelmében az önkormányzat saját költségvetéséből pótolja majd.

Újabb iskolákat korszerűsítenek
Megújulhat a Gerlai, a
Belvárosi és a Lencsési
Általános Iskola, miután a
Békéscsabai
Tankerületi
Központ pályázati szándékát a békési megyeszékhely képviselő-testülete is
megerősítette.
A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja, hogy
fokozzák az adott intézmény eredményességét és
emeljék az általa nyújtott
szolgáltatások színvonalát.

Ha a tankerület nyer az
Emberi Erőforrások Operatív Programra benyújtott
pályázaton, három köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg. A tervezett
projektben többek között új
nyelvi labort, játszóudvart,
kerékpártárolót, sportudvart alakíthatnak ki, emellett öltözőket, vizesblokkokat újíthatnak fel.
Az egyik érintett intézmény a Gerlai Általános

Iskola, melyet 42 millió forintból fejleszthetnek. A
Lencsési Általános Iskolában 115 millió forintból valósulhat meg a korszerűsítés. A Belvárosi Általános
Iskolára több mint 60 millió
forintot fordíthatnak. A beruházás
százszázalékos
állami támogatással valósul meg. A tankerületi központnak a pályázáshoz az
önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását kellett kérnie, amelyet meg is kapott.

nél több, a környékre látogató
töltse itt szabad idejét, minél
hosszabb ideig, minél több
pénzt költve, de fontos szempontnak tartják a lakosság
életminőségének javulását
is. Előzetes becslések alapján a projekt teljes költsége
10 milliárd forint. A beruházás megvalósulása utáni negyedik évre már 100 ezer fős
vendégéjszaka számmal kalkulálnak, ami később évi 200
millió forintos bevételt jelenthet a települések számára.
Annak ellenére, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
tavaly áprilisi látogatásakor
támogatóan nyilatkozott a
projektötletről, azt kormányhatározat nem rögzítette.
Később Szarvas Péter, Bé-

késcsaba
polgármestere
megkereste Lázár János
Miniszterelnökséget vezető
minisztert az üggyel kapcsolatban, aki azt válaszolta, a
kormányhatározatban nem
szereplő fejlesztéseket utólag már nem lehet az MVP
részévé nyilvánítani. Ennek
ellenére a három település
nem adja fel, megszületett a
fejlesztési koncepció, a Közép-békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(KBC) tagtelepülései testületi döntéssel nyilvánították
ki a közös megvalósítási
szándékot és kérnek további kormányzati támogatást,
ehhez kellett a békéscsabai testület jóváhagyása is,
amelyet meg is kaptak.

Nyáron is ingyenesen
Ismét segítséget nyújt az
önkormányzat a nehéz helyzetben lévő családoknak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei
étkeztetését ugyanis a város
állja.
Békéscsabán jelenleg ezer
gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Közülük a jelenlegi
adatok alapján 285 főnél állapították meg, hogy a jogosult
egyben hátrányos helyzetű
vagy halmozottan hátrányos
helyzetű.
A tavalyi programban
222 gyermek étkezett az
akció mind a 43 munkanapján, és 75 fő vette igénybe
időszakosan a szolgáltatást. A szociális nyári gyer-

mekétkeztetés
összköltségvetése 2016-ban 4,8
millió forint volt.
A rászoruló gyermekek
étkeztetési programjában
részt vevő gyermekek – a
szülők egyéb elfoglaltsága
miatt – a szünet egy részét
az önkormányzat által működtetett nyári táborban töltik (napi összege fejenként
200 forint).
Ahogy tavaly, úgy 2017ben is 43 napon át tart a
program, azaz június 19. és
augusztus 16. között vehetik igénybe a szolgáltatást
azok, akik nem jogosultak
a 2017. évi nyári szünetben
történő térítésmentes szünidei gyermekétkeztetésre. A
célra idén 4 millió forint áll
rendelkezésre.

Szolgáltatóváltás
Visszavonta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. megfelelőségi
tanúsítványát, ezért szolgáltatót
kell váltani az önkormányzatnak.
A szaktárca iránymutatása
szerint a városvezetésnek fel
kell bontania hatályos szerződését a helyi hulladékgazdálkodási társasággal és új szolgáltatót kell keresnie a feladat
ellátására. Az ülésen arra em-

lékeztettek, hogy a város képviseletében Nagy Ferenc alpolgármester jelenleg is tárgyal a
megyében található egyetlen
megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkező közszolgáltatóval,
a DAREH-hel.
A szerződésbontástól számítva hat hónapja van az önkormányzatnak az új szerződés megkötésére. Arról is szó
esett, hogy ettől függetlenül a
szemetet minden lakostól a
megszokott időben és rendben
fogják elszállítani.

Ingyenesen
Ezentúl díjmentesen parkolhatnak Békéscsabán azok,
akiknek elektromos autójuk
van. A kezdeményezés a
Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódik, mellyel az a kormány célja, hogy minél szélesebb körben terjesszék el
az elektromobilitást. Ehhez
kapcsolódik az is, hogy Békéscsabán három elektromos töltőállomás épül a tervek szerint
(a Lencsési lakótelepen, a jaminai Jézus Szíve templomnál
és a városi sportcsarnoknál),
amelyeket az év végére be kell
fejezni, ezenkívül pedig egy
villámtöltőre is kapott ígéretet
a város, amely a Szent István
téren épülhet meg.

Bábszínház
Továbbra is Lenkefi Zoltán
marad a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója, miután a grémium megerősítette
pozíciójában az intézmény
vezetőjét. Kinevezése októberben járt volna le, ezért írtak ki
pályázatot a posztra. Lenkefi
Zoltán kinevezését a grémium
egyhangúlag támogatta. Az
igazgató elárulta: nemrég a
bábszínház egy európai testülettől megkapta a jogot arra,
hogy az évenként megrendezett bábfesztivál nemzetközi
fesztiválként működjön.

Ösztöndíj
Emelkedik a „Békéscsaba
hazavár!”
ösztöndíjprogram
kerete. A 2015-ben indult kezdeményezés részben egy négy
féléven át, havi 40 ezer forintos
ösztöndíjjal, illetve egyénenként legfeljebb 300 ezer forintos
életkezdési támogatással jár. A
kezdetek óta 12 fiatal részesült
hallgatói ösztöndíjban és 28-an
kaptak életkezdési támogatást.
Mivel nem lesz elég a korábban előirányzott forrás a célra,
a közgyűlés megemelte a támogatásra fordítható keretet.

Tűzifa
A hideg tél miatt és az
igénylők egyre emelkedő száma miatt megcsappant az önkormányzat szociális tűzifára
előirányzott forrása (csak a
múlt télen 580 mázsa fát osztottak szét rászorulóknak). A
város ezért a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-hez fordult, azt
kezdeményezve, hogy, a közfoglalkoztatási programban és
egyéb útépítési munkái során
kitermelt faanyagot összegyűjti
és átadja azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. engedélyével rendelkező önkormányzatoknak, szociális célú tűzifa
hasznosítására.
Az oldalt írta:
Varga Diána, Kovács Dávid
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Bíró Csaba: Azon vagyok, hogy megtaláljuk a megoldásokat
Bíró Csaba, az 5. számú választókerület egyéni képviselője, a közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság elnöke ma a közgyűlés legfiatalabb
tagja. Mint mondja, belvárosi
körzetében talán más igények
merülnek fel, mint a külterületeken, de az út- és járdaépítés itt
is gyakran terítéken van.
– Milyen igényeket vetettek fel a körzetében élők, és
eddig mit sikerült ebből megvalósítani?
– Városszerte gondot okoz
a járdák állapota, csak az 5-ös
számú körzetben több mint 55
millió forintnyi igény érkezett
ezek felújítására. A keret véges, de azért folyamatosan
igyekszünk erre is odafigyelni.
Ebben a ciklusban újult meg a
járda a Damjaninch utcában,

és most megtörtént az Andrássy út 16–18. számú épület
belső udvarának a megújítása, padok, kerékpártárolók is
vannak a helyszínen. A belvárosi iskola mögötti területen világítótesteket helyeztünk ki, és
a Révai utca elején is javítjuk
a közvilágítást. Múlt évben a
város játszóterek fejlesztésére hagyott jóvá előirányzatot,
ebből a Penza játszótérre is
jutott, oda egy új csúszda került. A Penza-lakótelep, a Bartók Béla út, a Wlassics sétány
területén a lakók kérésének
eleget téve a választókerületi
célelőirányzatból több társasháznak tudtunk segíteni például lépcsőfelújításban, festésben, kaputelefonok vagy
bejárati ajtók cseréjében is.
– A múlt évi nagy útfejlesz-

Munkácsy-torta-osztás augusztus 20-án

A családoknak kedveznek
a jövő évi változások
2018 a családok éve lesz –
fogalmazott Orbán Viktor
miniszterelnök a családok
budapesti világtalálkozóján.
A kormány célja, hogy a következő évi költségvetéssel,
valamint a demográfiai programmal is előtérbe helyezze
a családok támogatását.
–
Különböző
mértékben
ugyan, de évről évre az elmúlt
5-6 esztendőben növekszik az
ország GDP-je – ezzel a gondolattal nyitotta a Fidesz sajtótájékoztatóját Herczeg Tamás.
A párt békéscsabai szervezetének elnökségi tagja kiemelte,
a kormány egyik ígérete az
volt, hogy 1 millió munkahelyet
létesít 2020-ig, jelenleg 700
ezernél tart ez a szám, ami időarányosan éppen megfelelő.
Herczeg Tamás hangsúlyozta,
a következő évtől életbe lépő
változások többsége a családoknak kedvez majd.
– A kétgyermekes családoknak járó adókedvezményt tovább bővíti a kormány, további
többletforrásokat kíván juttatni

a családoknak az otthonteremtés kapcsán. A gyed-extra
időtartamát bővíteni kívánja.
Emellett a diákhitel tartozással
rendelkező nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három gyerek vagy e
felett pedig a teljes tartozást
elengedi a kormány – hangsúlyozta Herczeg Tamás.
Hanó Miklós szerint a 2018as költségvetés azoknak kínál
több előnyt, támogatást, akik
munkából tartják el magukat
és a családjukat. A választókerületi elnök hozzátette, a
kormány a munkára helyezte a
hangsúlyt, akár a munkavállalóknak, akár a vállalkozóknak,
adó- és egyéb kedvezményekkel, a minimál- és a szakmunkás minimálbér emelésével.
Herczeg Tamás hozzátette, Békéscsabán is próbálják támogatni a családokat,
hiszen például a következő
nyári szünetben 43 munkanapon keresztül a nyári szociális
gyermekétkeztetési programmal segítik a rászorulókat.
Kovács Dávid

tés keretében a körzetben
mely utcákban voltak felújítások?
– A kétmilliárdos útfejlesztés
a körzetünkben a Gálik utca, a
Csányi utca, az Egressy utca
és az Arany János utca egyes
szakaszait érintette. A beruházás értéke itt összesen közel
bruttó 116 millió forint volt.
– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
fejlesztései révén mely intézményeket korszerűsítik a
körzetben?
– A Penza óvoda épületének
energetikai fejlesztése megtörtént, a belvárosi Százszorszép
ovi energetikai fejlesztése pedig 2019-re várható. Emellett
még a belvárosi óvoda udvarának és játszóudvarának a
fejlesztése, valamint a mellet-

te levő bölcsőde energetikai
fejlesztése is a tervek között
szerepel.
– Még több mint két év
van hátra ebből a ciklusból.
Addig mi vár még megvalósításra?
– A Bartók Béla út 23. számú épület mögött elkészült a
szabadtéri fitneszpark, ez kap
még egy gumiburkolatot. Mindenképpen szeretnék még további járdafelújításokat, nagy
szükség van erre például az
Arany János utcán, az Egressy,
a Klapka, a Vozárik vagy a Tessedik utca kimaradt részén. Az
Andrássy út 20. számú ház
mögött van egy zöldterület,
egy kis park, a lakóközösségekkel egyeztetve ennek a
megújítása, és itt a közvilágítás
megoldása is időszerű. Örven-

Az Andrássy út 16–18. belső udvarának felújítása

Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
álló bérlakásokban történő elhelyezésre
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő
szociális alapon bérelhető:
•
Vécsey u. 16. I. em. 3. (másfél szobás, összkomfortos,
47 m²; bérleti díja: 14 711 Ft/hó)
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati bérlakásokban történő elhelyezésre:
•
Lepény Pál u. 3. III. em. 12. (2 szobás, összkomfortos 48 m²;
bérleti díja: 24 000 Ft/hó)
A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján
történik.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
lévő piaci alapú bérlakásokban történő elhelyezésre.
•
Irányi. u. 4-6. A II. em. 18. (kétszobás, összkomfortos,
57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
•
Irányi. u. 4-6. A III. em. 31. (kétszobás, összkomfortos,
57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
•
Irányi. u. 4-6. A III. em. 33. (kétszobás, összkomfortos,
57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
Az önkormányzat piaci alapú bérleményeire eredményesen az
pályázhat:
•
akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a
fizetendő lakbér összegének.
•
aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a
meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft)
A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján
történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8. 12.00 óra
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodában.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és
letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502

detes, hogy ma Békéscsabán
rengetegen futnak, viszont erre
jelenleg nincs megfelelő pálya.
Nagy álmom, hogy a Penzán,
közvetlenül az Élővíz-csatorna partján alakítsunk ki egy
500 méteres futókört a Bajza
utcai hídtól indulva. Ezt óvodások, iskolások és bárki más is
használhatná. Sokan keresnek
meg telefonon, úgy gondolom,
hogy jó kapcsolatot sikerült kialakítani a körzetben lakókkal.
Bármilyen igény vagy gond
van, kimegyek, megnézzük, és
azon vagyok, hogy megtaláljuk
a megoldást.
– A közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság
elnökeként számos rendezvényre hívják. Mik a tapasztalatai ezeket a területeket
illetően?

– Békéscsaba városa a
nem kötelező feladatok támogatását illetően szerintem a
határait súrolja. Látjuk, men�nyire feszített a költségvetés,
és mennyire nehéz mindennek
megfelelni, de minden területen törekszünk arra, hogy minimum az előző évi támogatási
szinteket tudjunk tartani. Valóban rengeteg meghívást kapok, ahová tudok, elmegyek.
Ez sok idő, de amikor vállaltam, hogy képviselő leszek,
akkor vállaltam azt is, hogy az
időm egy részét a köz javára
fordítom. Mindenhová így sem
jutok el, de a képviselő-testület
legfiatalabb tagjaként rendelkeznem kell annyi energiával,
hogy a vállalt feladataimat maximálisan ellássam.
Mikóczy Erika

A Penza ovisokkal az óvodai sportnapon

MEGHÍVÓ
TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001
FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN
A KÖRTE SOR - GYULAI ÚTI, A BERÉNYI ÚTI
ÉS A PATAKY LÁSZLÓ - FRANKLIN UTCAI
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSÁVAL
LAKOSSÁGI FÓRUM
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt a „Fenntartható városi
közlekedésfejlesttés megvalósítása Békéscsabán a Körte
sor - Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László - Franklin
utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával” című
projekt kapcsán megrendezendő Lakossági Fórumra.
Helyszín:
Időpont:

Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Békéscsaba, Szent István tér 7.
2017. június 19., (hétfő) 17.00 óra

PROGRAM:
17.00–17.05

MEGNYITÓ – KÖSZÖNTŐ

17.05–17.15

TÁJÉKOZTATÓ A „FENNTARTHATÓ VÁROSI
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS” CÍMŰ PÁLYÁZATRÓL
ÉS A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSÉRŐL

17.15–17.35

A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI
TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

17:35–18.00

EGYÉNI KÉRDÉSFELTEVÉSEK,
VÁLASZOK

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Csabai Mérleg
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Szépülnek az óvodák Egymásra épülő fejlesztések a város szívében

Sok gyerek másik oviban vendégeskedik

→ Folytatás az 1. oldalról
– Köszönettel tartozom az
idejáró gyerekek szüleinek,
akik partnerek mindenben.
Nagyon sokat segítenek abban, hogy zökkenőmentesen
folyhasson az átalakítás.
Megbeszéltük velük azt is,
hogy a Tábor utcai óvodások idén nyáron a Szigligeti
utcai telephelyünkre járhatnak. Jó érzés, hogy közben
megszépül, korszerűbb lesz
az épületünk, amelybe majd
a munkák végeztével költözünk vissza – jegyezte meg
az óvodavezető.
A Százszorszép Művészeti
Bázisóvodában a játszóudvar
felújítása kezdődik el június
12-én. Mint azt Tóth Ágnes
intézményvezető-helyettestől
megtudtuk, a kivitelezők az
udvar hátsó részén indulnak
a munkákkal. A tervek szerint

ekkortól az udvar másik részében lesznek majd a gyerekekkel, illetve a környező
játszóterek is szóba jöhetnek.
Júliusban karbantartási szünet lesz az óvodában, augusztustól pedig az elkészült
részeket veszik birtokba a
gyerekek, a többin pedig folytatódhat a felújítás.
Ha belegondolunk, men�nyi szervezéssel, pakolással,
munkával jár otthon egy nagyobb átalakítás vagy akár
csak egy festés, akkor talán
el tudjuk képzelni, mit jelenthet ez azokban az intézményekben, ahol többcsoportnyi
gyerek tölti mindennapjait.
Azonban úgy tűnik, hogy a
szülők, az óvodák dolgozói
és a kivitelezők együttműködésének köszönhetően ezt
sikerül megoldani a három
érintett óvodában.
Mikóczy Erika

Vonzóbb, rendezettebb, hangulatosabb, szebb lesz a belváros

Mi, akik itt élünk Békéscsabán,
természetesnek
vesszük, hogy itt is ott is
szépül a város. „Belaktuk”
a Szent István teret, ha van
időnk, a barátainkkal, idelátogató ismerőseinkkel elüldögélünk a szökőkutaknál,
vagy betervezzük a Jókai
színház, a Csabagyöngye,
a múzeum, júniustól augusztusig pedig a Csabai
Nyár rendezvényeit. Ahogy
Herczeg Tamás fogalmaz, a
küszöbön álló belvárosi fejlesztésekkel az egyik cél az,
hogy a város vonzerejét, attrakcióit tovább szélesítsék.
– Mielőtt belevágtunk, sokat
gondolkodtunk azon, hogy
a gasztroturizmus mellett jó
lenne egy másik erős brand
is. Munkácsy neve világszerte
ismert, és komoly kötődése
van Békéscsabához. A Mun-

Herczeg Tamás: A város atrakcióit tovább szélesítjük

Gyermekvédelmi konferencia
Állandó készenlét a gyermekvédelemért

Gyermekvédelmi Szakmai
Konferenciát tartott a Békés Megyei Kormányhivatal
május 23-án a gyermekvédelemben érintett megyei
szakemberek számára.
A kormányhivatal kulcsfontosságú célja, hogy Békés megyében az érintett szervezetek
között partnerség alakuljon
ki a gyermekvédelem terén.
E kiemelt szándék mellett az
immáron 20 éves gyermekvédelmi törvény, valamint egy
új gyermekvédelmi szakmai
anyag megszületése indokolta
a konferencia megrendezését.
Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal
főigazgatója
hangsúlyozta,
rendkívül fontos, hogy egységes, azonos elvek és előírások szerinti jogalkalmazás
valósuljon meg a megye járásaiban. Az elkészült új szakmai anyag, a Békés Megyei
Gyermekvédelmi Protokoll az
együttműködésre, a nyitottságra, az empátiára és a sorsközösségre épít. A protokoll
lényege és nagy előnye, hogy
a jelen problémáira és kérdéseire, a mindennapokban
jelentkező helyzetekre kíván
megoldást nyújtani – hangsúlyozta dr. Takács Árpád.
Dr. Belányi Márta, a Miniszterelnökség
hatósági
ügyekért felelős helyettes
államtitkára kiemelte, hogy a
gyermekvédelem rendkívül

kácsy-negyed kialakításával
a turisztikai vonzerő nőhet,
de szeretnénk azt is, hogy a
városi identitásnak több kötődési pontja legyen. A csabaiságban benne van az is, hogy
a mi városunk egyben Munkácsy városa is. Túl azon, hogy
az intézményrendszer tevékenységét szeretnénk erősíteni, jelentős infrastrukturális és
a környezetvédelmet, a környezet zöldítését, szépítését
célzó beruházások valósulnak
meg a következő időszakban.
Ez azt is jelenti, hogy tisztább,
szebb lesz és gondozottabb
benyomást kelt a belváros.
– Egymásra épülnek a
belváros fejlesztését célzó
projektek. Melyek ezek?
– A Területi Operatív Programban (TOP) a zöldváros
kialakítását célzó pályázatra
egymilliárd forintot nyert a város. Ugyancsak a TOP-keretből

Környezettudatos, családbarát fejlesztéseket terveznek
valósul meg a múzeum fejlesztése 200 millió forintból, végül
a Modern Városok Programból mintegy 1,9 milliárd forintot
szánnánk a Munkácsy-negyed
kialakítására.
– Mennyiben lesz más a
város központja a felújítások
után?
– Környezettudatos, családés klímabarát fejlesztéseket
tervezünk a belvárosban abból
az egymilliárd forintból, amelyet a zöld város kialakítására
kiírt pályázaton nyert Békéscsaba. Ebből a keretből valósul
meg a Hunyadi tér felújítása,
a Kossuth téren levő egykori
vasútállomás épületének felújítása, a Széchenyi liget felújítása és ott egy Munkácsy játszótér kialakítása, a Gőzmalom tér
zöldítése, de az Élővíz-csatorna partja, a szoborsétány és
a Beliczey kert is a program
része. Ezek a területek most
is vonzzák az embereket, de

vannak olyan részek, felületek,
tájsebek, amelyek zöldítése,
szépítése,
komfortosabbá,
biztonságosabbá tétele már
időszerű. Idén ezekkel indul
a munka, majd a Modern Városok Program fejlesztéseivel
folytatódik a belváros szépítése, egyéni arculatot bemutató,
Munkácsyt idéző, rá emlékeztető attrakciókkal.
– Pár éven belül hogyan
látja maga előtt Békéscsaba
belvárosát?
– Látom a belváros Munkácsy-negyedes jegyeit, látom
azokat az ideérkező embereket, akik rácsodálkoznak a folyamatosan megújuló városra,
és az egyre nagyobb területen
szépülő, zöldfelületekkel gazdagon ellátott belvárosra. Tiszta,
hangulatos, szép belvárost látok
magam előtt érdeklődő, nézelődő, programokra igyekvő, teraszokon üldögélő emberekkel.
M. E.

Kárpát-medence legjobbja
Békés megye csapata nyerte el a címet

A Békés Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi
Minisztérium Hungarikum
Főosztálya támogatásával
vetélkedősorozatot indított a
Békés megyei értékek, illetve hungarikumok témakörében általános iskolák felső
tagozatos, továbbá középiskolások négyfős csapatai
részére, három fordulóban.

szenzitív és speciális terület.
Nem csupán jogszabályok
összessége, hanem az erre
alapított feladatok ellátása, az
érintett szervek folyamatos,
kölcsönös együttműködése
a védendő cél a gyermekek
egészséges testi és lelki fejlődésének megőrzése, biztosítása érdekében – mondta.
A konferencián a gyermekvédelmi törvény elmúlt 20 évére dr. Lantai Csilla, az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese tekintett vissza.
A Békés Megyei Főügyészség részéről dr. Havrán Ákos
főügyészségi ügyész arról tartott tájékoztatót, miként jutnak
érvényre a kiskorú gyermekek
jogai a sérelmükre elkövetett
bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján megindult
büntetőeljárások esetén. Dr.
Polyák Zsolt, a Békés Megyei

Rendőr-főkapitányság vezetője előadásában részletezte
a kiskorú gyermekek súlyos
veszélyeztetettsége, bántalmazása esetén szükséges
rendőrségi és gyámhatósági
közös és hatékony fellépést.
A Gyulai Törvényszék elnöke,
dr. Bagdi Árpád Gyula a bírói
gyakorlat tükrében fejtette ki a
hozzátartozók közötti erőszak
miatt alkalmazható távoltartás
működését. Sikóné Bartos
Edina, az Emberi Erőforrá-sok
Minisztériuma Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztályának gyermekjóléti
referense a gyermekek biztonságának és védelmének
fokozása érdekében eszközölt
jogszabály-módosításokról tájékoztatott.
A konferenciát dr. Csarnai
Judit, a kormányhivatal igazgatója zárta a Békés Megyei
Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll ismertetésével.

A Békési Érték-mérő verseny célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja a hungarikumok, értékek megőrzésébe,
gyűjtésébe, megismerésébe.
A településeken megtartott iskolai válogatók után zajlottak
le a járási elődöntők, majd a
legjobbak részvételével a megyei döntő.
– A megyei önkormányzat
egy tananyagot állított össze,
melyben a megyei értékek,
hungarikumok mellett a nemzeti és a határon túli értékek
is helyet kaptak. A járási elődöntőkön első helyezést elért
két csapat jutalma egy háromnapos kirándulás volt Erdélybe és részvételi lehetőség az
országos versenyen – tudatta
Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke.
A többkörös vetélkedő
nemzeti elődöntőjét a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a Lakiteleki Népfőiskolán rendezték, melyre
minden megyéből egy általá-

A nyertes gyerekek és felkészítőik a Parlamentnél
nos iskolás és egy középiskolás csapat érkezett, valamint
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból is érkeztek csapatok. Az általános
iskolai korosztályból a gyulai
Magvető Református Általános Iskola és Óvoda (Járku
Gréta Zsanett, Nazsa György,
Székács Márk, Székács Kristóf, felkészítőik VizlendvayVeres Krisztina és Czirok Sándor Zoltán), a középiskolások
közül a békéscsabai BSZC
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és
Kollégium csapata (Hortobágyi Zsanett, Kis Kata, Kovács
József, Tarnótzky Réka Anna,
felkészítőjük Aradszky Ilona)
képviselte Békés megyét.
A Magvető Református
Általános Iskola és Óvoda
csapata általános iskolás
korosztályban harmadik he-

lyezést ért el, így elnyerték a
jogot az országos döntőben
való részvételre, ami május
19-én volt Budapesten, az
Országházban.
A döntős csapatoknak volt
egy „házi feladatuk”: hungarikumokról vagy magyar értéktári elemekről kellett filmet
készíteniük. A Békés megyei
versenyzők alkotása elnyerte
a zsűri elismerését, a legtöbb
pontot szerezték meg ezzel.
A Parlamentben volt totó,
barchoba 13 hungarikum
képviselő közreműködésével,
majd hungarikum puzzle-ben
és most mutasd meg játékelemben is bizonyíthatták
kreativitásukat. A feladatokat hiba nélkül teljesítették a
gyulaiak, így az általános iskolások között aranyérmesek
lettek, elnyerték a Kárpát-medence legjobb csapata címet.
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eURÓPaI PaRlaMeNt
Meg felel az EU célkitűzéseinek a magyar földtörvény
„Az Európai Parlament a
földkérdésben is a magyar
és az európai gazdák mellé
áll, s kimondja, hogy a tagállamok széles jogalkotási
jogkörrel rendelkeznek a
termőföld védelme érdekében” – húzta alá Erdős Norbert fideszes EP-képviselő
annak kapcsán, hogy az EP
plenáris ülése elfogadta a
„A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota
az Unióban” elnevezésű
parlamenti jelentést Brüszszelben.
Az Európai Unióban különleges védelemben részesítik a
termőföldet. A földhöz és tulajdonhoz jutás az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban meghatározott jog, így a
földhöz jutás alapvető fontosságú számos emberi jog érvényesítéséhez és befolyásolja
az EU Alapjogi Chartáját.
A most elfogadott saját kezdeményezésű jelentés bemutatja, hogy 2013-ban a 27 tagú
EU-ban a gazdaságok csupán
3 százaléka rendelkezett az
európai mezőgazdaságban
hasznosított területek 50 százaléka felett, míg ugyanebben
az évben a gazdaságok háromnegyede csupán a termőföld 11 százalékát birtokolta.
„Ez a tendencia ellentétes a

fenntartható, multifunkcionális európai mezőgazdasági
modellel, amelynek a legfontosabb jellemzői a családi
gazdaságok, ugyanúgy, mint
Magyarországon” – jelentette
ki Erdős Norbert.
A fideszes politikus kiemelte, hogy a földterületek nem
mezőgazdasági profilú befektetőknek és holdingoknak
történő értékesítése sürgető
problémává vált az Unióban.
„A külföldiek földszerzésére
vonatkozó moratórium lejártakor e tagországok nem tehettek mást, mint módosították
a jogszabályaikat, nehogy a
viszonylag alacsony földárak
miatt a nagybefektetők felvásárolják a földeket” – mutatott
rá a képviselő. Komoly kérdéseket vet fel, hogy az Európai
Bizottság e nemzeti jogszabályok elfogadását követően
azonnal kötelezettségszegési
eljárást indított az érintett tag-

kártevők, védekezés
Aktualitások az agrárkamarától

államok ellen, míg ugyanezt a
2004 előtt csatlakozott tagállamokkal nem tette meg.
„Jelentős magyar siker,
hogy e parlamenti jelentés
nagymértékben azokat a
megoldásokat javasolja a
túlzott földkoncentrációval és
földrablással érintett tagállamok számára, amelyeket a
magyar földforgalmi törvény
előír” – jelentette ki Erdős
Norbert. Az elővásárlási jog
biztosítása a helyi gazdáknak és a fiatal termelőknek, a
helyi közösségek részvétele
a földhasználatra vonatkozó
döntésekben, vagy a jogi személyek földvásárlásához való
korlátozás mind olyan eszközök, amelyek bevezetése az
EP szerint nemcsak jogszerű, de kívánatos is lenne. A
magyar földforgalmi törvény
pont ezeket az eszközöket alkalmazza, mégis az Európai
Bizottság támadása alatt áll.

Hoppál Péter: A magyar érdek az elsődleges
Hoppál Péter nemzeti konzultációs lakossági fórumot tartott a közelmúltban
Békéscsabán. A kultúráért felelős államtitkár szerint a 2010-es kormányváltással született meg a
magyar érdek elsődlegességét hangsúlyozó irányelv, ami Magyarországgal
szemben komoly nemzetközi ellenállást váltott ki.
Májusban indította országjáró körútját a kormány, három
hét alatt közel százharminc
helyszínen tartottak fórumot,
hogy minél több ember véleményét megismerjék a szuverenitási kérdésekben.
– Az egyik legfontosabb cél,
hogy tartsuk meg a keresztény
Európát.
Magyarországnak
meg kell őriznie a szuverenitását. A helyi, minket érintő kérdésekben nekünk kell dönteni
– hangsúlyozta Hanó Miklós
választókerületi elnök.
Hoppál Péter leszögezte: a
nemzeti konzultáció sikeres,
sokan érzik annak súlyát és
felelősségét, hogy az elmúlt
hét évben közösen elért eredményeket ne veszítsük el.
– Úgy tűnik, a brüsszeli
központosítási tervek alapján korlátoznának bennünket
saját döntéshozatali rendszerünkben. Mi azonban kitartunk az eredményeink mellett,

A fórumot a Csabagyöngyében tartották
és amellett, hogy a magyar
állampolgárokkal közösen alkossuk meg a jövőnket – fogalmazott az államtitkár.
A fideszes politikus a lakossági fórumon azt mondta: az
Orbán-kormánynak a magyar
érdekek szem előtt tartásával
sikerült kivezetnie az országot
a csődközeli helyzetből. Kiemelte, hogy hazánk a 2010es kormányváltás óta erősebb
lett, nőtt a foglalkoztatás, és
az ország, benne Békéscsabai is fejlődik. Beszélt arról,
hogy az emberek megadóztatása helyett a bankokat és
a multinacionális vállalatokat
adóztatták meg, ekkor „kezdődött az őrület, őrjöngés és
üvöltözés volt Brüsszelben”.
Hozzátette: egyetlen bank és
multi sem vonult ki Magyarországról, ráadásul 12 ország
vette át ezt az adópolitikát.

Hoppál Péter közlése szerint
másodszor a rezsicsökkentés
miatt „üvöltöztek” Brüsszelben,
végül ez már szinte állandóvá
vált, amikor Magyarország kerítéssel zárta le a migrációs útvonalat, így védve a külső erőkkel
szemben a közbiztonságot.
Az államtitkár a bevándorlás hatásait beláthatatlannak
nevezte. Megjegyezte, hogy
az ENSZ szerint Ázsiában és
Afrikában népességrobbanás
várható; a balkáni útvonalon jelenleg is tízezrek vannak úton,
a török táborokban pedig mintegy 3,5 millióan várakoznak.
– Ez azt bizonyítja, hogy a
tömegáradatnak legalább 35
évig lesz utánpótlása. Az illegális migrációt ráadásul „globális ügynökszervezetek” is
segítik – jelentette ki Hoppál
Péter.
K. D.

„t B ” s a R O k
A TAJ kártya szerepe az egészségügyben – „ZÖLD” lámpa

Eljött a precíziós gazdálkodás ideje
Visszaszorult Békés megyében a mezei pockok
száma, ám egyre nagyobb
területen okoz károkat a selyemfényű puszpángmoly
és a hörcsög. Többek között erről is beszámoltak a
megyei kormányhivatal, az
agrárgazdasági kamara és a
Szent István egyetem szakemberei Békéscsabán.
Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés
megyei szervezetének elnöke kiemelte: eljött a precíziós
gazdálkodás ideje, hiszen a
Föld kincsei végesek. A precíziós mezőgazdálkodás célja
a minőségi növényi termékek
előállítása, a költségek csökkentése és a gazdasági hatékonyság növelése a környezet
védelme mellett.
A Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott
tájékoztatón az is elhangzott, hogy gyérült a Békés
megyében található mezeipocok-állomány. A hörcsö-

gök azonban egyre nagyobb
problémát jelentenek, ugyanis
védett fajról van szó, így csak
komoly szabályok betartásával lehetséges a gyérítésük.
Komoly károkat okoznak a
dísznövényekben a selyemfényű puszpángmolyok is.
Dr. Nosza Tamás, a járási hivatal növény- és talajvédelmi
osztályvezetője hozzátette: a
védekezéssel már elkéstek,
akik eddig nem tettek semmit,
ellenben azokat a növényeket, amelyeket nem pusztított
ki a moly, az ősz folyamán
mindenféleképpen érdemes
visszavágni és a molyok ellen
lepermetezni
Az utóbbi időszak hektikus
időjárása kedvező hatással
volt a kalászosoknál a gombabetegségek megjelenésére – közölte a Szent István
Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar dékánja.
Dr. Futó Zoltán elmondta, a
vetésfehérítő kártevő aránya
emelkedett.
Knyihár Mihály

Magyarországon az egészségbiztosítási
ellátások
igénybevétele során egy
olyan sajátos azonosító
számot, az úgynevezett
társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) alkalmaznak, amely a személy
azonosítását szolgálja az
egészségügyi, a szociális
és a társadalombiztosítási
nyilvántartásokban.
A TAJ hatósági igazolvánnyal,
az ún. „TAJ kártyával” igazolható, amelyet 2017. január 1-jétől
a megyeszékhelyen működő
járási hivatalok állítanak ki.
Az egészségügyi szolgáltatók minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line ellenőrzik,
hogy a beteg szerepel-e az
egészségbiztosítónál a jogosultakról vezetett nyilvántartásban.
Az egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele során kötelező
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bemutatni a TAJ-t igazoló hatósági igazolványt, és 14 év feletti
beteg esetén az érvényes személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványt is.
A jogviszony-ellenőrzés során a rendszer jelzéseket (zöld,
piros, kék, barna, sárga) ad a
szolgáltatónak a jogviszonnyal
összefüggésben. A „ZÖLD
lámpa” azt jelzi, hogy a TAJ
érvényes, a jogviszony rendezett, azaz például a biztosított
foglalkoztatója társadalombiztosítási bejelentési kötelezettségének eleget tett. A „PIROS
lámpa” ezzel szemben azt mutatja, hogy a TAJ érvényes, a
jogviszony azonban rendezetlen. A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi
szolgáltató nem tagadhatja
meg az ellátás elvégzését.
A „KÉK lámpa” azt jelzi,
hogy a beteg külföldön biztosított. A TAJ átmenetileg azért

került érvénytelenítésre, mert a
foglalkoztatott bejelentette az
egészségbiztosítóhoz, hogy
külföldön létesített biztosítási
jogviszonyt.
A „BARNA lámpa” jelentése, hogy a TAJ egyéb okból
érvénytelen. Az egészségügyi
szolgáltatások ilyenkor csak
térítés mellett vehetők igénybe. A „SÁRGA lámpa” azt jelzi,
hogy a beteg az egészségbiztosítóval kötött megállapodás
alapján jogosult egészségügyi
szolgáltatásra.

Fontos tudni, hogy az
egészségbiztosítónál bejelentett jogviszony az ügyfélkapun
keresztül is ellenőrizhető. Az
ügyfél a TAJ érvényességének
rendezését a megyeszékhelyen működő járási hivataloknál, Békéscsabán a Luther u.
3. sz. alatt kezdeményezheti.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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elismeréseket adtak át az iparkamara küldöttgyűlésén

A küldöttek elfogadták a kamara etikai bizottságának
és ellenőrző bizottságának
2016-os évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját, továbbá a
BMKIK 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és beszámolójáról szóló előterjesztést is. Az elnökség tárgyalta
a 2017. évi programtervét és
költségvetés-tervezetét, amelyet szintén jóváhagytak. Az
ülésen díjazták a kiemelkedő
teljesítményt felmutató térségi
cégeket és szakembereket is.
Az Év Békés Megyei Kamarai Vállalkozója 2016:
KÁSA ISTVÁN ZOLTÁN
Kása István Zoltán a Marzek Kner Packaging Kft.
ügyvezető igazgatója. A Budapesti Műszaki Egyetemen
pénzügy szakos közgazdász
végzettséget szerzett, okleveles könyvvizsgáló, és felsőfokú
gazdasági szaknyelvi vizsgát
is tett német és angol nyelvből.
1997 óta dolgozik vezetői pozícióban a Knernél, közben 2
évig a Dürer nyomda kereskedelmi igazgatója is volt. 2005
óta a Marzek Kner Packaging
Kft. ügyvezető igazgatója. Nevéhez köthető a Kner Nyomda
újbóli bevezetése az exportpiacokra, valamint egy olyan

oktatási reform bevezetése,
melynek célja a nyomdászszakma népszerűsítése. A
Marzek Kner Packaging Kft.
Békéscsaba
legnagyobb
nyomdaipari foglalkoztatója
320 fős létszámmal. A cég
másik gyártóüzemében, a
most épült M-FlexiLog Kft.-nél
május elején indult el a gyártás. A közeljövő fontos célja,
hogy kiépítsék az ország legnagyobb nyomdaipari oktatócentrumát. A tanműhely kialakítására a BSZC Szentgyörgyi
Albert Szakközépiskolája 1,4
milliárd forintos támogatásra
számíthat a Modern Városok
Program keretében.
Az Év Békés Megyei Ipari
Vállalkozása 2016: KAZÉP
KAZÁNJAVÍTÓ ÉS SZERELŐ KFT.
A Gelegonya László által vezetett KAZÉP Kazánjavító és
Szerelő Kft. 1992-ben alakult.
Tevékenysége: nyomástartó
berendezések és ipari gőzkazánok telepítése, karbantartása. A kisvállalkozás folyamatos
fejlődésen ment keresztül: árbevétele az elmúlt négy évben
több mint háromszorosára nőtt,
üzemi eredménye a nyolcszorosára. Az ország jelentős részén végeztek munkákat olyan
ipari létesítményeknél, ahol a
technológiához középnyomású gőzszolgáltatás volt szükséges, az Országház távfűtését biztosító kazánházban is
az általuk gyártott és beszerelt
gőzkazánok üzemelnek. Az
eredmények elérésében döntő
szerep hárult Gelegonya Lászlóra, aki kamaránk aktív tagja
évtizedek óta. Maga is ott kezd-

Fotó: Rosta Tibor

Éves küldöttgyűlését tartotta a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BMKIK) május 17-én a kormányhivatal épületében. A
gazdasági önkormányzat
legfőbb döntéshozó szervezete számos napirendi
pontot tárgyalt, és átadták
a kamara díjait is.

te a szakmát, és mára a kft. 95
százalékos tulajdonosa.
Az Év Békés Megyei Kereskedője, Szolgáltatója
2016: BORA ITAL-KISKERESKEDELMI KFT.
A Bora Kft.-t 1993-ban
alapította Bora Imre, aki jelenleg is a cégcsoport tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Egy-személyes, saját
tulajdonban lévő hazai cégként működik békéscsabai
központtal. Jelenleg Békés
megye teljes területén, illetve
Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős részén van jelen
szolgáltatásaival. A Bora ItalKiskereskedelmi Kft. kezdetben 17 C+C italdiszkonttal
kezdte meg a működését, ma
már 24 üzlettel működik. A kft.
forgalma évről évre növekszik,
2007-ben 1,46 milliárd, 2016ban 1,85 milliárd forint volt.

2001 óta rendezvényszervezésben is jeleskednek (Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé
és a Gyulai Pálinka Fesztivál).
Az Év Békés Megyei Kézműves Vállalkozója 2016:
PALKÓNÉ ZÁMBÓ EDIT
Palkóné Zámbó Edit fodrász
végzettségét 1984-ben Békéscsabán, a Kós Károly szakiskolában szerezte. Tanulóként országos versenyeken vett részt,
1986-ban magyar bajnoki
címet szerzett női divatvágás,
alkalmi konty kategóriában.
1990-ben saját vállalkozást indított, 2007 óta kozmetikai szolgáltatással bővült szalonjában
várja vendégeit. A kezdetek
óta foglalkozik tanulóképzéssel, később a felnőttképzésbe
is bekapcsolódott. Mestervizsgát tett, pedagógus diplomát,
majd közoktatás-vezetői oklevelet szerzett. A Kós Károly

iskola és a Csaba Center fodrász-kozmetikus versenyének
szervezésében 20 éve vesz
részt. Tanítványai szép eredményekkel szerepelnek országos versenyeken, tanulója az
idei SzakmaSztár Fesztiválon
is első helyen végzett.
Dr. Gyalog Sándor Emlékdíj 2016: HÓDSÁGI TAMÁS
1994-ben Hódsági Tamást
választotta meg első elnökének
a köztestületi Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara.
Nevéhez fűződik a rendszerváltást követően a köztestületi
megyei kamarai rendszer működésének megszervezése.
1999-től az önkéntes tagságú
kamarai rendszer létrejöttekor
ismét ő lett az elnök. Személyéhez köthető a kamarai szolgáltatási rendszer megerősítése,
új szolgáltatások bevezetésé-

nek kezdeményezése. Megbízatásának lejártáig aktív tagja
volt a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Elnökségének, különböző kollégiumainak, képviselte az országos kamarát
a Közbeszerzések Tanácsában. Emellett a Békés Megyei
Iparszövetség alelnöke, a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács alelnöke, a Dél-alföldi
Regionális Képzési Tanács
tagja, Szarvas Város Önkormányzatának Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottsága tagja. Három évtizeden keresztül
a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezet meghatározó vezetője volt. Családi vállalkozásuk,
a HÓDLAND Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. keretein belül közbeszerzési, gazdasági
és piackutatási tanácsadással
foglalkozott, 2005-től ipari mosodát és Ruhatisztító Szalont
létesített és működtet.

együttműködés a vállalkozókért – megállapodást kötött a kormányhivatal és az iparkamara
együttműködés megújításáról
és bővítéséről szóló okmányt
május 17-én írta alá az iparkamara küldöttgyűlésén, a
kormányhivatal épületében dr.

Takács Árpád, a kormányhivatal főigazgatója és dr. Orosz Tivadar, az iparkamara elnöke.
Az együttműködési megállapodás célja, hogy a kamara

Fotó: Rosta Tibor

Megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatal
és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK).
A 2011-ben kötött hasonló

és a kormányhivatal hozzájáruljon Békés megye gazdasági
szereplőinek
megerősödéséhez, valamint a megyében
székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozások stabil működésének és további
fejlődésének elősegítéséhez.
A felek megfogalmazzák benne annak szándékát, hogy az
egymás közötti és ezáltal a
vállalkozásokkal történő információáramlást segítik. Mindezt teszik a foglalkoztatottak
számának növelése, valamint
a már meglévő munkahelyek
megtartásának elősegítéséért.
Dr. Takács Árpad, a kormányhivatal
főigazgatója
szerint a kamarákkal való
együttműködés stratégiai jelentőségű. A legfontosabb feladatnak nevezte a hatóságnak
a gazdasági élet szereplőivel
való kommunikációban a kö-

zös nyelv kialakítását a hatékonyság érdekében. Elmondta:
a cselekvőképességet szolgálja majd ez a megállapodás,
amely a megváltozott jogi és
gazdasági környezetben garantálja a professzionális közigazgatás működését.
Dr. Orosz Tivadar elnök is
egyetértett abban, hogy folyamatos párbeszédre és komoly paradigmaváltásra van
szükség. Véleménye szerint
a mostani megállapodás is
biztosíték lesz az eredmények eléréséhez. Az együttműködés kiterjed a helyi és
megyei foglalkoztatásra, az
építőipari kivitelezői tevékenységre, az építésfelügyeleti
ellenőrzésekre, a munkaadók minél szélesebb körű
tájékoztatására. Munkaügyi
és munkavédelmi témában a
kormányhivatal egyebek mel-

lett kihelyezett tanácsadást
(ügyfélfogadást) végez a kamara
székhelyépületében.
A fogyasztói jogok hatékony
érvényesítéséért együtt tesznek azért, hogy a Békéltető
Testület ismertsége nőjön.
A kormányhivatal képviselők révén vesz részt a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Szakképzési
Bizottsága, valamint a Békés
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában. A
kormányhivatal és az iparkamara, ill. annak tagjai együttműködnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében
megvalósuló projektekben a
megyei és helyi szintű foglalkoztatási
partnerségek
kialakítása és a térség foglalkoztatási helyzete javítása
érdekében.
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A gyerekek a középpontban

Repülőnap Békéscsabán

Kalózok és inkák várták a
békéscsabai gyermekeket a
Városi Gyereknapra idén. A
programot idén is a Békés
Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ
és a Munkácsy Mihály Múzeum együtt hívta életre.
Az egész napos eseményen
a karon ülő kisgyermekektől
egészen a tizenéves fiatalokig megtalálhatta mindenki a
számára érdekes programot.
– Nemcsak a három intézményt próbáltuk bevonni
ebbe a gyereknapi rendezvénybe, hanem kialakítottunk
a Csabagyöngye Panoráma
Termében egy Csaba Baba
Birodalmat. Ami azt jelenti,
hogy ott vártuk azokat a gyermekeket, akik a Csaba Baba
Programban részt vettek. Egy
hűtőmágnessel kedveskedtünk nekik. Illetve védőnők és
a szociálpolitikai osztály vezetője adott olyan információkat, tanácsokat, amiket a kisgyermekes családok biztosan

Kézműves-foglalkozások a gyermeknapon
örömmel fogadtak – emelte
ki Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ
igazgatóhelyettese.
A Munkácsy Mihály Múzeumban a gyerekek régészkedhettek, vagy akár természetes
alapanyagokból
fegyvert is készíthettek. A
lezárt Széchenyi utcán a
közlekedésbiztonságra tanították a nebulókat a Békéscsabai Rendőrkapitányság
munkatársai, de ezen a szakaszon próbálhatták ki az
extrém kerékpárokat is. Az

idei rendezvény a kalóz téma
köré csoportosult a kulturális
központban, ahol logikai és
ügyességi játékok várták a
családokat. A könyvtár folyosóján a gyerekek inka fejdíszt
készíthettek a kézműves-foglalkozáson, és az intézmény
belső udvarában kutyákat is
simogathattak. A különböző
állomásokon pontokat kaptak
a gyerekek egy pontgyűjtő
füzetbe, majd ezeket kisebbnagyobb ajándékokra válthatták be.
Zámbori Eszter
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A családokat várták
Gyermeknapi előzetes a Lencsésin

Rengeteg program közül választhattak a gyerekek
A szokásokhoz hűen idén is
egy héttel hamarabb érkezett a gyereknap a Lencsési lakótelepre. A Lencsési
Közösségi Házban és a Féja
Géza téren május 20-án színes programok és palacsintahegyek várták a gyerekeket.
Vattacukor, arcfestés, ugrálóvár, lovaglás, íjászat,
kishalfogó verseny, szabadtéri
játszóház, közlekedési vetélkedő és számos más program
várta a családokat a Lencsési gyermeknapi előzetesén. A
több mint 25 éves rendezvényen természetesen idén is a
gyerekeké volt a főszerep.
– Amikor 1991-ben idekerültem a közösségi házba, akkor a Lencsési lakótelep tele
volt gyerekkel. Így hát szinte
adta magát, hogy gyermeknapot mindenképpen szervezzünk. Azért egy héttel korábban, hogy az ne essen egybe
a városi gyermeknap rendez-

vényeivel. Már a kezdet kezdetén olyan nagy sikere volt a
programnak, hogy azóta minden éven beépítjük a tervünkbe – tudtuk meg Takács Pétertől, a Lencsési Közösségi Ház
vezetőjétől.
A rendezvényen műsort
adtak a Lencsési iskola moderntánc-csoportjának tagjai,
felléptek a Lencsési óvoda
három telephelyének ovisai
és a Nefelejcs Népdalkör. A
„sztárvendég” ezúttal a Budapestről érkezett Kalap Jakab
Bábszínház, illetve a BAB
színház volt, ez utóbbi gólyalábas produkcióval lepte meg
a gyerekeket.
Az apukáknak, anyukáknak, nagypapáknak, nagymamáknak egészségpont is
rendelkezésre állt vércukor-,
vérnyomás-, testzsírszint-méréssel és életmód-tanácsadással. Mindeközben a gyerekekre több mint 600 darab
palacsinta várt.
Z. E.

Bemutató és sétarepülések várták az érdeklődőket a repülőnapon
Május utolsó hétvégéjén
több repülőgéptípust láthattak, sőt, ki is próbálhattak azok, akik ellátogattak a
Kvasz András Repülőnapra. A békéscsabai repülőtéren ejtőernyős ugrások,
bemutató és sétarepülések
várták mindkét napon a repülés szerelmeseit.
A szombati napon a légi közlekedés állt a középpontban.
Szinte amíg az egyik gép leszállt, a következő már emelkedett is a levegőbe. Mintegy
tizenötféle gépet, Cessnat,
Autogyrot, Dragonfly-t állítottak
ki a szervezők. A gépek között
ott volt a világon egyedülálló
Rubik Ernő tervezte „Kánya” is.

Mindkét nap lehetőség
nyílt a sétarepülésre, közben
pedig a magasban látványos
légi parádé tárult a nézők
szeme elé, vagy éppen ejtőernyősök potyogtak az égből.
– Ezer méterről ugrottunk.
A két tanítványom bekötött
rendszerrel ugrott, ami azt
jelenti, ahogy elhagyták a gépet, három másodperc múlva
nyílik az ernyőjük. Én pedig
10–15 másodperc szabadesést követően nyitottam az
ejtőernyőmet – árulta el Hrabovszki Krisztián ejtőernyős
oktató.
A vitorlázó műrepülés titkait Laurinyecz Sándor ötszörös magyar bajnok vitorlázórepülő-pilóta mutatta meg az

érdeklődőknek, aki most éppen az Európa-bajnokságra
készül. A motor nélküli gépek
akár 3000 kilométert is meg
tudnak tenni a levegőben.
A vitorlázók mellett mezőgazdasági repülőgépet és
katonai helikoptert is megvizsgálhattak közelebbről az
érdeklődők. A kétnapos rendezvény küldetése az volt,
hogy a látogatók megismerjék és megszeressék a repülést. Emellett egyik nem titkolt
célja, hogy a pályaválasztás
előtt álló fiatalabb korosztály
közelebbről is megismerje ezt
a világot, és akár a repülés
valamelyik szakágát választhassa hivatásának.
Kovács Dávid

Szünetben a nyári napközis tábor is segít
Az általános iskolásoknak
kínál nyári napközis tábort
június 26-a és augusztus
11-e között Békéscsabán
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola és az Erzsébethelyi
Általános Iskola Rózsa utcai épülete.
Ebben az évben csak békéscsabai lakhelyű gyerekek jelentkezését tudják elfogadni,
mert az érintett iskolák épületeinek felújítása miatt a táborok befogadóképessége korlátozott. Mint azt Tóth Istvántól,
a Békéscsabai Intézményellátó Centrum karbantartási
részlegvezetőjétől megtudtuk,

az általános iskolákba jelentkezési lapokat küldenek ki. A
napközis táborokba ezeknek a
lapoknak a leadásával lehet jelentkezni június 5-e és 9-e között a saját iskolában, megjelölve azt az intézményt, ahol a
tábort igénybe kívánják venni.
A Lencsési iskolában és
az Erzsébethelyi iskola Rózsa utcai épületében naponta
7.30-tól 16.30-ig tartózkodhatnak a gyerekek, akiket változatos programok – kézművestevékenységek,
vetélkedők,
versenyek, mesekuckó, sportjátékok és sportversenyek, túrák – várnak.
A tábor térítési díja naponta
fejenként 465 Ft, ami magában

foglalja a háromszori étkezést.
Megfelelő igazolással, amely
tartalmazza a kedvezmény
mértékét és jogcímét, az év
közben járó kedvezmények itt is
érvényesíthetők a békéscsabai
lakóhellyel rendelkező tanulók

esetében (az állami fenntartású
intézmények tanulóinál).
További információ a napközis táborokról a két érintett intézménytől, valamint a
Békéscsabai Intézményellátó Centrumtól kérhető.

Ki t e k in t ő

Két ú j mók ussa l ga zd agodot t a Körösvölg yi Áll at pa rk
A Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság szarvasi
bemutatóhelyén már megtekinthetőek a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark
új lakói, azok a fiatal vörös
mókusok, akiket az állatpark
gondozói neveltek föl.
Az elárvult mókuskák áprilisban fészkestől zuhantak le
egy gyomaendrődi gátőrház
előtt álló, 8-10 méter magas
simafenyőről. A mókusmama valószínűleg nyuszt- vagy
nyesttámadás áldozatává válhatott és a fészek is az emiatti

dulakodásban pottyanhatott
a földre. Az esést három kis
vörös mókus élte túl, melyből végül két példányt sikerült
megmenteni és a Körösvölgyi
Állatparkba szállítani.
Az állatpark gondozói lelkiismeretesen szoptatták, s
később etetgették az árván
maradt állatkákat, akik végül
meghálálták a szakszerű és
lelkiismeretes gondoskodást.
Naphosszat képesek gondozóik vállán, fején, hátán futkározni. Nagy térigényük révén ki
is nőtték azt a ketreckét, ahol
fölnevelkedtek, s immáron el-

foglalhatták a kényelmes mókusház tereit, ahol mindenki
megtekintheti őket.
A Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark szere-

tettel várja kedves látogatóit,
ahol nem csak az új kis jövevények, hanem számos, más
élmény és felfedezni való fogadja az érdeklődőket.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
tapasztalt ecsetek
Heten a Komolyan lazulósban

„Festőnek születtem”

Szeverényi Mihály jubileumi kiállítása a Munkácsy múzeumban
Fényben címmel nyílt meg
Szeverényi Mihály kiállítása
a Munkácsy Mihály Múzeum Tégla Termében. A tárlat
egyharmada visszatekintés
a korábbi évtizedekre, válogatás a különböző korszakok képeiből, kétharmada
pedig az elmúlt öt év alkotásait tartalmazza. Az idén 65
éves festőművész életét és
munkáit végigkíséri a fény.

A felújítás előtt tartották a rendhagyó évadzárót
A múzeum felújítása előtt
utolsó alkalommal jelentkezett május 19-én a Komolyan lazulós.
Ván Hajnalka művészettörténész kiemelte, hogy az
évadzáró eseményre valami különlegeset szerettek
volna, ezért a hazai kortárs
művészet legjobbjai között
számon tartott alkotókból
álló Tapasztalt Ecseteket hívták meg. A zenekar múltja Munkácsyhoz is
köthető. A festőkből, képzőművészekből álló együttest korábban Munkácsy
Emlékzenekarnak hívták,
mivel többen közülük Munkácsy-díjasok voltak.
A Komolyan lazulóson
most is Tímár Ella, a Jankay
Közalapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket, de a
folytatás eltért a többitől, hisz
most nem egy, hanem hét
alkotóművész-zenészt kérdezett Baji Miklós Zoltán. A
Tapasztalt Ecsetek tagjaként
eljött Békéscsabára Chris
Allan grafikus és billentyűs,

zeneszerző, Kopasz Tamás
festőművész és szólógitáros, Marjai Judit fotóművész,
Molnár Gábor festőművész
és dobos, Ulrich Gábor
animációsfilm-rendező, képzőművész és ütőhangszeres,
Szurcsik József festőművész
és basszusgitáros, valamint
Wahorn András festőművész
és szaxofonos. Wahorn Andrástól megtudtuk, hogy a fellépéseik előtt nem beszélik
meg, mit játszanak, hanem
mindig az adott pillanathoz,
a helyzethez igazodnak,
improvizálnak. Az együttes
egyedüli hölgy tagja, Marjai
Judit megjegyezte, hogy ő
először csak fotózni akarta a
Tapasztalt Ecseteket, de aztán velük maradt.
A kísérletező kedvű képzőművészekből álló Tapasztalt Ecsetek ezúttal a
Jankay-gyűjteményben és a
Munkácsy Mihály Múzeum
udvarán szóban és zenében alkotott emlékezeteset
Békéscsabán, a Komolyan
lazulós évadzáróján.
M. Erika

A csabai élet eseményei

– Mikor döbbent rá, hogy
festő szeretne lenni?
– Tízéves koromtól különleges vonzalmat éreztem a rajz,
a festészet iránt. Amikor a
10-es iskola megnyílt, Gazsy
Endre lett a rajztanárom, aki
egy jézusi szeretetet közvetítő, igazán jó pedagógus volt.
Észrevette, hogy van bennem
szikra, és ő ezt lángra tudta
lobbantani.
– A család ösztökélésére
aztán a fodrászszakmát választotta, aminek szintén a mestere
lett.
– A festészet a hivatásom,
festőnek születtem, az voltam,
vagyok és leszek. A fodrászat

pedig a szakmám, amit nagyon
szeretek, és amelynek vannak
közös pontjai a művészettel.
– Festőként hogyan indult
a pályája?
– A kezdeti jó néhány év a
tanulás időszaka. Már ekkor
is sokat festettem. Fontosnak
éreztem, hogy elsajátítsam
azt a szakmai tudást, ami ehhez kell, ezért a húszas éveim
második felében elvégeztem
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz–
rajz szakát. Tanáraimtól, Dér
Istvántól és Novák Andrástól
sokat tanultam.
– Mikor érezte azt, hogy
már képes úgy festeni, ahogyan azt elképzelte?
– Máig emlékszem, tizenhat
évesen gondolatban felmértem, mi mindent kell megtanulni ahhoz, hogy festővé váljak. Ekkor úgy éreztem, hogy
35 éves koromra készítek
majd olyan képeket, amelyek
számomra is elfogadhatóak
lesznek. Úgy hiszem, valóban
ez történt. Különösen termékenynek és intenzívnek éltem
meg a Csuta Nemzetközi Mű-

Szeverényi Mihály életét, munkáit végigkíséri a fény
vésztelepen, a Ludvigh Nemzetközi Művésztelepen vagy
külföldi alkotótáborokban töltött napokat, heteket, ahol teljesen át tudtam adni magam a
festészetnek.
– A hit szinte minden alkotásán átsugárzik. Mit szeretne közvetíteni ezzel?
– A hit számomra nemcsak
azt jelenti, hogy hiszek Istenben, hanem azt is, hogy ez
miként jelenik meg az életemben. A keresztény értékrend
határozza meg életemet, akkor
vagyok ön-azonos, ha ebből
merítek. Tizenévesen azt álmodtam, hogy állok egy dombon és egy Fényvárost látok.
Egész életemben végigkísér,
hogy Fényvárost festek kapukkal, ablakokkal, emberekkel,
terekkel, angyalokkal. Fénnyé
válunk mi is, részei leszünk a
szavakban kifejezhetetlen nagy
egésznek. A szellemi világom
képi megfogalmazása jelenik meg a vásznon, és bízom
benne, hogy a teremtő erő, az
isteni szikra pedig kis tüzeket
gyújthat a néző lelkében.
– A mostani kiállításának a
megnyitóján volt egy vetítés a

templomok számára készült
alkotásairól, a tárlat anyagáról
pedig kiadvány készült.
– Ötven képpel jelent meg a
könyv, amelyben Szerényi Gábor és Szák Kocsis Pál írása is
olvasható. A békéscsabai református templom számára színes üvegablakokat készítettem,
az evangélikus nagytemplomba oltárképet festettem, a gyulai
adventista imaháznak pedig az
oltárterét készítettem el, ezekből láthatott vetítést a közönség.
A Berlini Missziós Központ számára is festettem oltárképet, ez
nem szerepelt a filmben.
– Mik a tervei a jövőre
nézve?
– Festek, míg az ecset ki
nem esik a kezemből. És ha
pár év múlva egy új anyag öszszegyűlik, majd azt is szeretném kiállítani. Boldog vagyok,
ha megnézik a képeimet, éppen ezért most keddenként 11
órától ott leszek a múzeumban, és személyesen tartok
tárlatvezetést azoknak, akik
ezt igénylik. (Az interjú teljes
terjedelemben a behir.hu portálunkon olvasható.)
Mikóczy Erika

Június 2–4-ig Csabai sörfesztivál és Csülökparádé
Három napra, ha nem is a
világ, de az ország szeme
mindenképpen a Viharsarokra szegeződik: a sör és
a csülök legnagyobb hazai
ünnepe, a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé idén
június 2-4-e között várja a
látogatókat Békéscsabán.

Idén is az égből érkezik majd a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé sörös hordója

A fesztiválon mintegy 100-fajta
csapolt sörrel ismerkedhetnek
meg a látogatók. A rendezvény
főtámogatója a Pécsi Sörfőzde, az ő termékeik mellett
figyelmet érdemelnek a kisüzemi házi sörfőzdék különlegességei. Lesznek spanyol,
cseh, német, angol, szlovák
sörök, és olyan különlegességek is, mint a ribizlisör, német

fekete sör, spanyol világos sör,
grapefruitos búzasör, vagy a
2013-as évben a világ legjobb
sörének választott Primátor
sörgyár szűretlen búzasöre
is. A rendezvényen díszvendégként Belgium jelenik meg
egyedülálló sörkínálatával.
Csülökből sem lesz hiány:
lesz füstölt, főtt, grillezett csülök és a hagyományos szaftos-ragadós csülökpörkölt is.
Szombaton pedig ismét a baráti társaságoké lesz a főszerep: a csülökpörkölt-főző versenyen keresik Magyarország
legjobb pörköltjét.
Újra jön a sörfutás, ahol a
vállalkozó szelleműek feladata
az lesz, hogy 1,6 kilométeres
táv alatt négy sört fogyasz-

szanak el futás közben egyet
a rajtnál, hármat az ellenőrző
pontokon.
A programkínálatban a
könnyűzenei élet nagyágyúi
lépnek színpadra, itt lesz
Majka&Curtis, a Csík zenekar,
az Apostol, az Irigy Hónaljmirigy, az Intim Torna Illegál,
Nótár Mary, Caramel, a Neoton
Família, a Punnany Massif, de
jön Geszti-Létvágy koncertje,
és szombaton érkezik a 40
éves Saragossa Band egy
igazi retro őrülettel.
Bővebb információ a fesztiválról, a programokról a
www.csabaisorfesztival.hu,
illetve a www.facebook.com/
csabaisorfesztival oldalon található.
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Jankays tehetségek a színpadon

Az iskola minden osztályából voltak fellépők
A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai idén is tehetségnapon adtak számot
tudásukról sok-sok emlékezetes produkció keretében a Békéscsabai Jókai
Színház színpadán.
Mint azt Szarvas Péter polgármester a köszöntőjében
elmondta, a szülők mindig
kíváncsiak arra, hol tart a
gyermekük, miben jó, vagy
mit tanult az iskolában. A
Jókai színházban május
24-én a Jankay iskola huszonkét osztályának tanulói
adtak számot arról, mi mindent tudnak. A polgármester megjegyezte: a műsor
évről évre összeáll, ez is
azt is bizonyítja, hogy az iskolában jó a közösség, jók
a pedagógusok, a gyerekek
szeretnek odajárni.
Tirjákné Prisztavok Ágnes
intézményvezetőtől megtudtuk: amikor az iskola ötvenéves volt, szerették volna a
jubileumot azzal is különle-

Kilenc éve rendezik meg a Jankay tehetségnapját
gessé tenni, hogy diákjaik
a Jókai színház színpadán
léphettek fel.
– Ez kilenc évvel ezelőtt
volt, és olyan jól sikerült,
hogy azóta minden évben
megrendezzük a tehetségnapunkat. Ilyenkor arról is
számot adunk, hogy tanulóink az év során milyen
eredményeket értek el a különböző versenyeken. Mivel
színházban vagyunk, per-

sze a kulturális produkcióké
a főszerep – jegyezte meg
az intézményvezető.
A több mint kétórás műsorban az iskola minden osztályából voltak fellépők egyéni
és csoportos produkciókkal.
Két tanítási nyelvű iskoláról
lévén szó, voltak angol nyelvű előadások, sőt, mivel kínai nyelvet is oktatnak, még
kínai nyelvű produkciók is.
Papp Ádám

Beg-art tárlat a könyvtárban

Ingyenes német nyelvi tábor 2017-ben is! A német nemzetiségi önkormányzat szervezésében, augusztus utolsó hetében. Információ és jelentkezés: 06-20/986-9894.

H I R D E S S E N
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Az evangélikus gimnázium
művészetis diákjainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban. A tárlatot az
intézmény művészpedagógusa, Fazekas Attila nyitotta meg.
Köveskúti Péter, az iskola igazgatója elmondta, hogy művészeti képzésekben tanuló diákjaik maximálisan megfelelnek
az Európai Unió 4K elvének,
miszerint a jövő munkavállalói
legyenek kreatívak, kommunikatívak, kritikusan gondolkodjanak és legyenek képesek
kooperálni másokkal.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

KIÁLLÍTÁSOK

MESEHÁZI GYERMEKNAP
2017. június 10-én, szombaton 14 órától
szeretettel várunk ifjakat és véneket
a Meseházi Királyi Udvarba (Békéscsaba, Békési út 17.)
Udvari Játszóház – királyfi és királylány bábok készítése, filckorona
és gyöngyfűzés
Udvari – bolondos – játékok
Királyi lakoma – főúri kóstoló – vattacukor és más finomságok
Királyfiak és királylányok megörökítése fotográfián
Vándorkomédiások előadása 15 órakor: Rigócsőr király
A királyi udvar látogatása minden alattvaló számára ingyenes

Az Euro Foto Art partnerek fotóművészeti kiállítása megtekinthető június
9-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény nagytermében.
A Gyógyító ásványok című tárlat június 9-éig tekinthető meg hétköznapokon
8-tól 18 óráig a közösségi ház előterében.
A Csabai Xszemesek kézművescsoport alkotásaiból összeállított Keresztszemes hímzések határok nélkül című tárlat megtekinthető a tanácskozóteremben június 17-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Nyári kézművestábor
Június 26-ától 30-áig és július 3-ától 7-éig általános iskolások részére.
A résztvevők a szövés, fonás, gyékényezés, bőrözés, batikolás, üvegfestés,
textiljátékok, gyöngyfűzés és papírmunkák alapvető technikáit sajátítják el
szakmai vezetők irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A
foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 10 000 Ft/fő, mely öszszeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 19-éig a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban hétköznapokon
8-tól 18 óráig.
Fotósulitábor
Június 26-ától 30-áig 12–18 éves diákok részére. A résztvevők tematikusan
egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködésével. A táborban való
részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt használni tudnak. A foglalkozások 8.30-tól
16 óráig tartanak. Részvételi díj: 10 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 19-éig a részvételi díj befizetésével
lehet személyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Horgásztábor
Július 3-ától 7-éig általános iskolás gyermekek számára. A résztvevők megismerhetik a Körösökben előforduló halfajokat, valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát sajátíthatják el a közös horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor elméleti anyaga megegyezik a
horgászvizsgára felkészítő tanfolyamok témaköreivel. A foglalkozások 8.30-tól
16 óráig tartanak. Részvételi díj: 10 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 26-áig a részvételi díj befizetésével lehet
személyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

SUMMER MOOVIE IN THE GARDEN
2017. június 7-én, szerdán 20 órakor
a Meseház kertjében (Békéscsaba, Békési út 17.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
20.000 NAP A FÖLDÖN
Nick Cave életének egyetlen elképzelt napja.
Eső esetén kezdés 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
MESEHÁZI TÁBOROK 2017.
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt a
szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával 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

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY • 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A kiállítás június 12-éig tekinthető meg
AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS
A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

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 Csabagyöngye Néptáncegyüttes műsora, majd élőzenés táncház –
a talpalávalót az Ókörös Trió húzza
Megyeri Főzőműhely: Pünkösdi rózsakalács készítése
Palacsintakóstoló a Mezőmegyeri Nyugdíjasklub jóvoltából
A belépés díjtalan!
Június 9 –11. (péntek– vasárnap)
II. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó
Néprajzi előadások, kiállítás, korongozóverseny, kirakodóvásár, raku kerámia égetés, Arany Fazék Főzőverseny – a zsűri elnöke: Wichmann Tamás, kilencszeres
kenuvilágbajnok
Június 9. (péntek) 15.30 Kaláka koncert gyerekeknek Arany János versekkel
A belépés díjtalan!
III. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó
Fellépnek: Magyarpalatkai Banda, Eszterlánc Zenekar Navratil Andreával, Fabotó
Citerazenekar, Sodró Együttes, Torkos és Dímes Zenekar, Ókörös Trió, Talléros
Együttes, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, János Hajnalka, Szederinda Citerazenekar, Soós Emőke és még sokan mások!

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Június 1., 7., 8., 14. és 15.

Június 1. és 15., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Főzőklub

Ovis angol White Anikóval
Június 1., 8. és 15.

Június 3. és 10.
(szombat) 9.00 –12.00
English Club White Anikóval

Táncos torna 5 éves kortól

Június 10., (szombat) 15.00
Népi Díszítőművész Szakkör

16.00 –17.30

(csütörtök) 16.00 –17.30

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Leitner Gábor nagyváradi festőművész kiállítása június 7-éig megtekinthető.
Június 8., (csütörtök) 11.00 Párizsi magyar képzőművészek a Munkácsy Emlékházban. Kiállítás Joseph Kadar, Kallós Pál, Konok Tamás, Anna Mark, Vera
Molnár, Nemes Judit, Pátkay Ervin, Szittya Emil és Tót Endre alkotásaiból, Hajdu
László magángyűjteményéből.
Június 9., (péntek) 10.00–13.00 Békés Megyei Múzeumok Juniálisa az udvaron.
Június 24., (szombat) 18.00–24.00 Múzeumok éjszakája.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Csabai Mérleg

KUltÚra

készül szent István szobra

Mesélő MÚzeUM

A kompozíciót jövőre adják át a Szent István téren

Egyforma, mint két tojás? Egy madártojás-gyűjtemény hasznáról

Dr. Kerekes Attila képviselő két és fél éve vetette fel,
hogy szobrot kellene állítani Szent Istvánnak városunkban is, a főtéren.

A Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi
raktárában pihen, gondosan elcsomagolva, egy
preparált madártojásokból
álló gyűjtemény. Kertész
Éva egykori muzeológus
hívta fel a figyelmem, hogy
mennyire fontos tudománytörténeti szempontból ez
a gyűjtemény, amely több
adományból áll össze.
Vidékünkön az ornitológia
(madártan) és a vadászat
az 1800-as években szorosan összefüggött, mivel az
egykori vadászok végezték
a legalaposabb természeti
megfigyeléseket és gyűjtési
szenvedélyüknek
hódolva
madártojásokat is gyűjtöttek.
Volt közülük, aki papírra vetette a megfigyeléseit, és tudományos munkának is beillő alapossággal lejegyezte
az adatokat – a megfigyelés
helyét, idejét, a megfigyelt fajok viselkedését. Ezek pótolhatatlan faunisztikai adatokat
tartalmazó leírások, melyek
nagyon hasznosak az utókor
számára.
Az 1900-as évek elején,
amikor megalakult a Békéscsabai Múzeum-Egyesület,
az akkori lelkes támogatók
és szervezők közül sokan
ajándékoztak a saját gyűjtéseikből a múzeum javára
preparátumokat. Két nevet
emelnék ki, akik a madártojás-gyűjtemény szempontjából fontos adományozók
voltak: Dr. Tarján Tiborét és
Palágyi Lajosét.
1902-ben, az akkor még
joghallgató Tarján Tibor a leírások szerint közel 100 tételes madártojás-gyűjteményt
ajándékozott a Békéscsa-

bai Múzeum-Egyesületnek,
melynek legkorábbi darabjai
1894-ből származtak. Sajnos
ez a gyűjtemény a II. világháború során teljes egészében
eltűnt. A második madártojás-gyűjtemény ajándékozására, ugyancsak részéről,
1935-ben került sor. Ennek
egy töredéke még ma is megvan, melynek előkerüléséről
Réthy Zsigmond, a múzeum
akkori természettudósa, így
írt: „Anyagrendezés közben
– a Munkácsy Mihály Múzeumban – előkerült egy 50 x
100 x 8 cm-es, tetején üvegezett fadoboz, benne 75 fajhoz tartozó 237 db preparált
madártojás, meglehetősen
összekeveredett és töredezett állapotban. (A tojástároló doboz eredetileg zárható
volt, de valamikor erőszakkal
felbontották.)… Egy nagyobb
kézírásos cédulán az alábbi
felirat található: Dr. Tarján Tibor ajándéka 1935.”
A második nagy jelentőségű gyűjteményt 1952.
szeptember 10-én Palágyi
Lajos ajándékozta a múzeumnak. A tojásokat saját

kezűleg gyűjtötte és preparálta. A gyűjtemény 114 tételes, 95 faj tojása található
meg benne. A legrégebbi
példány 1920-ból való, és
az 1920 és 1953 közötti időszak bizonyító értékű adatait
tartalmazza.
A gyűjtemények jelentősége óriási ornitológiai szempontból, hiszen az ebben
megtalálható fajok tojásai
fészkelési bizonyítékul szolgálnak. A madártojás gyűjtemény azért is kiemelkedő jelentőségű, mivel az 1900-as
évek közepétől már törvényi
szabályozások tiltják a védett
madarak és ezek tojásainak
begyűjtését. A mai szempontokat figyelembe véve,
amikor mindent lehet dokumentálni digitálisan is, teljesen szükségtelen a tojások
begyűjtése. Azonban, amíg
nem találják fel az időgépet, addig a múzeumokban
elhelyezett
gyűjtemények
szolgálnak legkézenfekvőbb
bizonyítékként a digitális korszak előtti idők madárvilágának előfordulási adataihoz.
Váncsa Klára biológus

Az ötletre a közgyűlés rábólintott, és pályázatot írtak ki a szobor megalkotására. A felhívásra
27 makett érkezett, ebből választották ki tavaly a csongrádi
Máté István kétalakos, Szent
Istvánt Szűz Máriával ábrázoló
alkotását. A napokban többen
is felkeresték a szobrászművészt, hogy megnézzék, hol
tart a munka. Mint azt dr. Ferenczi Attila tanácsnoktól és dr.
Kerekes Attilától megtudtuk, a
szobor talapzatához a kő már
a raktárban van, Szent István
szobra agyagból elkészült (ennek bronzba öntött mását láthatjuk majd a Szent István téren), ezután Szűz Mária szobra
következik.
A kompozíciót Békéscsaba
újratelepítésének 300. évfordulója tiszteletére, 2018. augusztus 20-án adják majd át.
M. E.

Főúri park grin Igor fotóin
Grin Igor már diákkorában
is szívesen fotózott. Amikor a
múzeumban dolgozott néprajzkutatóként, elhatározta, hogy a
tájfotózás az élete része lesz.
Egy természetvédő ismerőse
Szabadkígyós kastélyparkjában hívta fel a figyelmét arra,
hogy milyen nagyszerű fotókat
lehet ott készíteni. Akkor kezdődött és már tíz éve tart az a
szerelem. Most fotográfusként
Őszi napsütés főúri parkjaink
ösvényein címmel nyílt kiállítása a Csabagyöngyében.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

Június 1., (csütörtök) 19.00

Nemzeti összetartozás napja: Örökség
zenekar

Június 2–3., (péntek–szombat)
Erkel Sándor Kórusfesztivál

Június 9., (péntek) 19.00
Kaláka-koncert Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére a
Stégszínpadon

Békéscsaba | Mezőmegyer | 2017. június 9-11.

Június 2., (péntek) 20.00
„Találkozás Koncert”

Fellépnek: Békéscsabai Bartók Béla

Vegyeskar, Békéscsabai Evangélikus
Vegyeskar, Calandrella Kamarakórus,
Arrisus Ifjúsági Vegyeskar, Chopin Kórus

Június 3., (szombat) 19.30

Helyszín: evangélikus kistemplom

A Filharmónia Magyarország rendezésében: The King’s Singers koncert

Vendégművész: Somogyi-Tóth Dániel

– orgona

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 vetítése a Teraszon

Június 7., (szerda) 18.00

A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület Tanévzáró Gálája

Június 8., (csütörtök) 18.00

A Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium Bartók Táncegyüttesének évzáró
vizsgaelőadása

KIÁLLÍTÁSOK

DÍJTALAN

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

RENDEZVÉ

NYEK!

„Őszi napsütés főúri parkjaink ösvényein” – Grin Igor fotográfus kiállítása
Megtekinthető június 17-éig.
Berényi Nagy Péter „Tücsök Peti”
meseillusztrációi.
Megtekinthető június 30-áig.
Wiesznerné Kvasz Katalin amatőr
festő kiállítása.
Megtekinthető június 30-áig.
Olasz Attila festőművész „Szembesítés” című kiállítása.
Megtekinthető július 1-jéig.
Programjainkról bővebben a
www.csabagyongye.com oldalon és
facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.
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Június 9. 15.30 Kaláka koncert
•

•

•

NÉPRAJZI ELŐADÁSOK
KORONGOZÓ VERSENY
KIRAKODÓVÁSÁR
FŐZŐVERSENY
RAKU KERÁMIA ÉGETÉS
KIÁLLÍTÁS A FAZEKASOK MUNKÁIBÓL

•

•

•

III.
A FAZEKAS TALÁLKOZÓ A III. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ TÁRSRENDEZVÉNYE.
Részletek a szervező intézményben.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Arany János Muvelodési Ház

66/641-311

megyerimuvhaz@gmail.com

www.megyerimuvhaz.hu

12 színes

Csabai Mérleg

kenguruzás

BszC: Díjazták a legjobbakat

Jótékonysági villámcsődület a Korzó téren

Az Alföldvíz támogatja a vízügyisek kirándulását

Az országos versenyen
kimagasló eredményt elért tanulókat és felkészítő
tanáraikat díjazta a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) a közelmúltban. Az eseményen közel
50 diák és csaknem 40 felkészítő pedagógus részesült elismerésben. A rendezvényen az Alföldvíz Zrt.
támogatást ajánlott fel.
A kenguruzás világnapja
alkalmából gyűjtést rendeztek
Békéscsabán, a Korzó téren.
A Kangatraining Magyarország
egy országos flashmobbal,
azaz villámcsődülettel várta az
adakozó kedvűeket. A befolyt
összeget a koraszülött osztályok részére ajánlják fel. A részt
vevő anyukák többen érkeztek
koraszülött babával, ezért is tartották fontosnak, hogy a kezdeményezéssel segítsenek. Nagy
Márta kanga-tréner elmondta, a flashmobbal szeretnék

felhívni magukra a figyelmet,
és arra, milyen fontos a segítségnyújtás. Remélik, hogy így
több embert érnek el a kezdeményezéssel. Országszerte 19
helyszínen táncoltak egyazon
időben az anyukák és babáik,
és összesen 1 062 495 forintot gyűjtöttek össze. A pénzből
a kenguruzáshoz kifejlesztett
székeket vásárolnak, amelyből
egy már biztosan a Békés Megyei Központi Kórház koraszülött osztályáé lesz.
K.M.

A BSZC főigazgatója köszöntőjében elmondta, diákjaik
idén kimagasló eredményeket értek el. Az egyik legrangosabb országos versenyen,
a Szakma Sztár Fesztiválon
a megyéből induló diákok 95
százaléka a centrumhoz tartozó tagiskolákban tanult és
ért el dobogós helyezést.
Vantara Gyula országgyűlési képviselő beszélt arról: bízik
abban, hogy egyre több kiváló
tanulója lesz az iskolának, a
városnak, a megyének. Megje-

gyezte, hogy az ország legmélyebben fekvő részén lakunk,
de nagy lendülettel akár a
csúcsra is törhetünk, ahogy ezt
a díjátadó is bizonyítja. Hozzátette: megfelelő felkészültséggel, kitartással nagy magasságokba juthat a térség.
Kiss Tibor alpolgármester
úgy fogalmazott, hogy egy ország legjobbjává válni olyan
pluszt ad az embernek, amiből egy életen át táplálkozhat.
Kiemelte: a város számára is
büszkeség, hogy a BSZC berkein belül ennyi remek tanuló
és szakember van, ez is azt bizonyítja, hogy a pedagógusok
kiválóan végzik a dolgukat.
A Szakma Kiváló Tanulója verseny első helyezettje
arról beszélt, hogy rengeteg
munka és felkészülés előzte
meg a versenyt. Kovács Alexandra hatalmas elismerésnek nevezte azt, hogy a fodrászszakma legjobbja lehet.
Elárulta: bízott abban, hogy a

Közel 50 diák és 40 felkészítő részesült elismerésben
befektetett munka megtérül,
bár meglepetésként érte az
első hely.
Az Alföldvíz Zrt. hosszú idő
óta együttműködik a Békéscsabai Szakképzési Centrum
Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumával – tudtuk meg Diós Zsolt
irodavezetőtől. Mint mondta,
örömteli, hogy Magyarország
egyik legnagyobb vízi közműszolgáltatójának ebben a

városban van a székhelye és
Békéscsabán van az az iskola
is, amelyben vízügyi képzés
zajlik. Így teljesen természetes közöttük az együttműködés. Arról is beszélt, hogy az
Alföldvíz Zrt. ezentúl minden
esztendőben támogatja százezer forinttal a vízügyi szakon
tanuló 11. osztályos diákok tanulmányi kirándulását.
Knyihár Mihály

A 7.TV MŰSORA • 2017. június 5–június 18.
2017. június 5., hétfő

2017. június 6., kedd

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 Napsugár Bábszínház műsora
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Tudományos esték 5/2.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Evangélikus Diákkórusok
Országos Találkozója
23.30 Aktuális (magazin)
23.50 Híradó
0.10 Kezdőkör (sportmagazin)
0.40 KÉPÚJSÁG

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 Praktikák
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 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Szeged–Békéscsaba
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 7., 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 Tudományos esték 5/2.
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 Praktikák
21.00 Terefere
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. június 12., 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 (kultur. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
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 Tudományos esték 5/3.
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.35 Tudományos estek 5/1.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés, Csabai Csirkefogók–
Szombathely
22.00 Az élők háza (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 13., 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 Praktikák
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly
(dok.-film)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 8., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Szeged–Békéscsaba
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 9., 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 Spektrum (életmódmag.)
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 5/3.
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 7/1.
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 10., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Szeged–Békéscsaba
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
18.00 Hírek
18.10 Biketour in Europe (útifilm) 7/1.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Napsugár Bábszínház
műsora
22.30 Híradó
22.50 Művészbejáró (kultur. mag.)
23.20 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 11., 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 Napsugár Bábszínház
műsora
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya
10/2. (ismeretterjesztő
filmsorozat)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifilm) 7/1.
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

n e k ü n k .

2017. június 14., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Tudományos estek 5/3.
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Terefere
22.45 Aktuális (magazin)
23.05 Híradó
23.25 Spektrum (életmódmag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 15., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (környezetvédelmi
magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
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 (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés. Csabai Csirkefogók–Szombathely
22.00 Praktikák
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 16., péntek
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 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 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Tudományos estek 5/4.
21.30 Biketour in Europe (útifilm)
7/2.
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 17., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
18.00 Hírek
18.10 Biketour in Europe
(útifilm) 7/2.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál
23.10 Híradó
23.30 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 18., 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés,
Csabai Csirkefogók–Szombathely
11.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya 10/3.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifilm) 7/2.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
23.00 Híradó
23.20 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Csabai Mérleg

sPOrt

gyúrtak a focisták
Kolbásztöltésnél nekik is jár a kötény

A Békéscsaba 1912 Előre
labdarúgóit látta vendégül a
közelmúltban a Csabai Kolbászklub Egyesület. A sportolók között voltak olyanok,
akik bár gyakran fogyasztanak, még sosem készítettek
kolbászt.
Mielőtt a sportolók nekikezdtek
volna a munkának, egy kis elméletet hallhattak arról, hogyan
is készül a Csabai kolbász. Ezután következett a gyakorlat,
első lépésben minden focista

kötényt kapott, persze nem
olyat, amit a pályán igyekeznek
elkerülni – sima fehéret, hogy
ne kenjék össze magukat.
Úgy tartják, van, ami nélkül
nem készülhet kolbász, és nem
feltétlen a húsra kell gondolni.
Aki vett már részt házi disznótoron, az tudja, hogy bizony a
pálinkáról van szó. A koccintás után a srácok belevetették
magukat a munkába. Mindenki
kivette a részét a feladatokból,
igazi csapatként dolgoztak,
még az is élvezettel gyúrt, aki-

nek nem volt rutinja eddig a
kolbászkészítésben. A futballcsapat kapitánya elmondta,
fontosnak tartja, hogy aki Békéscsabán futballozik, az ismerje is meg a helyi hagyományokat. Juhász György szerint
az ilyen programok még jobban
összekovácsolják őket.
A közös erővel elkészített
kolbászt még a helyszínen
megsütötték és a csapat közösen kóstolhatta meg, milyen is
lett az Előre Csabai kolbásza.
Knyihár Mihály

Óvodai sportnap a főtéren
Labdák, gyerekzsivaj, versengés

A Szent István téren egymást biztatták az óvodások a versenyeken
Sportolásra hívták az óvodásokat Békéscsaba főterére. A több mint húszéves
rendezvényt az utóbbi öt
évben épp azért szervezik
a Szent István térre, hogy a
járókelők is lássák az ovisok
sportnapját és akár szurkolhassanak is nekik.

Úgy tartják, van, ami nélkül nem készülhet kolbász és nem feltétlen a húsra kell gondolni

visszafordultak a hegymászók
A Magyar Everest Expedíció 2017 két hegymászója,
Suhajda Szilárd és Klein Dávid május 23-án indult el az
alaptáborból, hogy a magyar
hegymászás történetében
először oxigénpalack nélkül
felérjenek a Mount Everest
csúcsára. Szilárd másnap
6500 méterről, a kettes táborból az éjszaka rátört súlyos gyomorproblémái miatt
az életét és az egészségét
szem előtt tartva visszavonult 5344 méterre. Klein

Dávid ezt követően egyedül
folytatta a csúcsmászó kört.
Az egész szezonra jellemző
szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás Dávidot 8000
méteren először várakozásra, az éjszaka folyamán, a
csúcsmászás közben pedig a rendkívül erős szél
megállásra kényszerítette.
Klein a két filmes serpával
együtt 8115 méterről az életük megóvása érdekében
ereszkedett vissza a négyes
táborba.

széPÜlJÜNk
a lívIa széPségszalONBaN!
A hajvasalás szabályai
Mindig használj hővédő terméket hajvasaláshoz
Az elsődleges tanácsunk, hogy
már a hajszárítás előtt, vizes hajra
permetezd fel, így már a hajszárító
hőjétől is óvod a hajad. Érdemes
fodrásznál vagy fodrászkellékesnél
beszerezni a professzionális terméket. Ne feledd, hogy csak a teljesen
száraz hajat szabad vasalni.
Kerüld az éleket
Ha igazán egyenletes, szép
frizurát szeretnél, akkor érdemes
olyan hajvasalót választani, melynek a hajformázó teste lekerekített,
tehát nem téglalap alakú. Ezzel
sokkal könnyebben és gyorsabban
is tudsz haladni, ráadásul az élek
sem lesznek árulkodóak, valamint
göndörítésre is alkalmas ez a fajta
készülék.
Válaszd meg a megfelelő hőmérsékletet
Nem győzzük eléggé hangsúlyozni: a hajvasalás optimális hőfoka a 185°C. Egy kis háttérinfó:
150–175°C között nem lesz tartós az eredmény; 185–210°C-nál
speciális ellenálló hajtípus esetén
szükséges lehet (de konzultálj
fodrászoddal), itt viszont a kutikula kiszáradhat, a haj pedig károsodik; 210°C fölött pedig a hajban

lévő keratin elolvad, a haj súlyosan károsodik.
Megfelelő technika és sebesség
Ha biztonságban szeretnéd
tudni tincseid hajvasalás során,
akkor érdemes úgy is bánnod velük. Ügyelj arra, hogy egy tincsen
megfelelő sebességgel húzd át a
hajvasalót, így nem tehetsz kárt a
hajban és még a célod is eléred.
Pihentetés
Akármennyire is odafigyelsz
arra, hogy mindent szakszerűen
végezz a hajvasalás során, és a
legkevésbé károsító eszközt használod, mégis azt tanácsoljuk, hogy
a hajvasalás ne legyen napi rutin.
Engedd, hogy hajad olykor lazán
kócos vagy éppen hullámos legyen. Tudatos döntésekkel könnyen
megóvhatod hajad szépségét és
egészségét. Ha mégsem szeretnél
kompromisszumot, válaszd a tartós
hajegyenesítő szolgáltatásunkat.
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Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere nyitóbeszédében hangsúlyozta: a rendszeres testmozgást nem lehet elég
korán kezdeni, ennek elősegítésére egy Lencsési lakótelepi,

egy jaminai és egy belvárosban
található óvoda kültéri, műfüves sportpályájának kialakítására nyújtottak be pályázatot.
– Olyan költségvetést fogadott el a város, amiben a sportra komoly összegeket szánunk.
A sporttámogatás nem kötelező feladat, ennek ellenére a
költségvetés bő két százalékát
– több mint 300 millió forintot
– fordítjuk erre Békéscsabán
– emelte ki Kiss Tibor alpolgármester, hozzátéve, hogy az
edzésekhez térítésmentesen
biztosítják a pályákat.

Az óvodai sportnapon egymást biztatták a csapattagok,
és kiderült az is, hogy több
helyen napok óta erre a megmérettetésre készültek. A
versenyeknek itt nem a győzelem volt az igazi tétje, sokkal inkább az együttmozgás
öröme. A nap végén minden
részt vevő csapat egy labdacsomagot kapott ajándékba,
a gyerekek pedig közös buborékfújással és a Rokodál
Zenekart hallgatva zárták a
vidám napot.
Zs. A., K. D.

kapás és gyurta Békéscsabán
A békéscsabai Árpád fürdő
adott otthont három napon
át a medencés hosszútávúszó országos bajnokságnak. A megmérettetésre 38
egyesület nevezett, 255 indulót regisztráltak a rendezők az 5 és 10 kilométeres
versenyekre.
– Hangulatos, mondhatni
retroverseny volt ez, hisz nyitott uszodában, kézi időméréssel dolgoztunk. Persze a
hosszú távok miatt egyébként
nyugodt volt a verseny, nem
kellett kapkodni. Jó érzéssel
tölt el, hogy itt volt például
Gyurta Gergely, Olasz Anna,
Kapás Boglárka, Papp Márk,
Rasovszky Kristóf és sorolhatnánk. Öröm volt velük,
köztük lenni – jegyezte meg a
versenybíróság egyik vezetője, Lázár Olga, a Békéscsabai
Előre Úszóklub edzője.

A férfiaknál Gyurta Gergely
kétperces előnnyel csapott
célba Papp Márk, Rasovszky
Kristóf és Székely Dániel előtt.
Ők ezzel valamennyien kivívták a jogot arra, hogy a franciaországi válogatón elindulhassanak. A nőknél Olasz Anna,
Sömenek Onon Kata és az
ifjúságiaktól Szilvási Gréta, Juhász Adél, Novoszáth Melinda
és Juhász Janka lehet majd ott
a válogatón.

A Békés megyeiek közül néhányan bevállalták a
számukra szokatlan 5 kilométeres távot. Közülük Horváth Balázs korosztályában,
a 14-15 évesek között a 12.
helyen csapott célba, klubtársa, Czégény Roland pedig
16. lett. Őt követte a tritonos
Nagy Roland, majd a békéscsabai Kovács Martin Mór és
Tóth Péter.
Kovács Dávid

(62) 650 350 – (63) 663 669

A
(6
a

(30) 648 41 81
(30) 282 34 63
(68) 680 680 - (66) 77 88 88

A
(6
a
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Teret adnak a tehetségeknek

Kortársképzés szépkorúaknál

Turné keretében mutatták be az Enumerációt

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia diákjai és oktatói
egy turné keretében mutatták be a Sík Ferenc Kamaraszínházban az Enumeráció című antológiát. A kötet
az akadémiai testület teljes
tagságának a munkáiból
állt össze.
Nagy Koppány Zsolt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. oktatója
elmondta, a turné keretében
vagy egy oktató, vagy egy
mentor és néhány pályakezdő látogat el különböző helyszínekre és ott bemutatja az
antológiát, emellett a diákok
a friss szerzeményeikből is
ízelítőt adnak.
A nonprofit társaság célja, hogy olyan szerzőknek
nyújtson támogatást, akik
tehetségesek, de a klasszi-

Hat megye rendőrségei
fogtak össze az alföldi
időskorúak biztonságáért
a „Pusztán hatan” elnevezésű
bűnmegelőzési
programban. A rendőrség
a lopások és más, elsősorban tanyákon, külterületen
előforduló, időseket érintő
bűncselekmények
megelőzésének lehetőségeire
hívta fel az érdeklődők figyelmét a közelmúltban.
kus szerzői pályán bizonyos
megfeneklési pontokhoz érkeztek.
Vöröskéry Dóra az akadémia békéscsabai tagja
elmesélte, tavaly májusban
volt lehetősége pályázni
kezdő íróként. Egy év után
a fiatal író már saját kötetén
dolgozik és reméli, hogy
egy regényt is sikerül majd

kiadnia. Elmondta: maga
sem hitte, hogy az akadémia ennyi pluszt képes
nyújtani számára. Azt javasolja a kezdő íróknak, hogy
éljenek a lehetőségekkel
és legyenek kitartóak, mert
az írói világ nem egyszerű,
nagyon sokat kell dolgozni
benne.
K. M.

Agytorna a Csabagyöngyében
Több százan vettek részt
a Csabagyöngye Kupa néven indult országos keresztrejtvény-fejtő versenyen. A
kétnapos agytornát a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezték meg. Hagyományos, vagy skandináv
– a békéscsabai megmérettetés résztvevőinek nem
számított, milyen típusú ke-

Összefogás az idősek biztonságáért

resztrejtvénnyel kell megbirkózniuk. Az első napon az
egyéni, a másodikon a 4 fős
csapatversenyek zajlottak
le. A rejtvények – amelyeket
Schmidt János, Aranyceruza-díjas újságíró készített el
a Rejtvényfejtő Klub felkérésére – témája Békéscsabához, illetve évfordulókhoz
kötődött.

Harmadik alkalommal pályázott eredményesen több megyét összefogó bűnmegelőzési programmal a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanácsnál a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. A szervezet által
nyújtott támogatásból valósulhatott meg 2015-ben három
megyében a „Közösen a délalföldi régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért”, valamint 2016-ban a
„Kisebb települések nagyobb
biztonságban – Négy megye
összefogása a falvakban élőkért” című pályázat. Idén ismét
kibővült a résztvevők köre, már
hat megye, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-NagykunSzolnok,
Hajdú-Bihar
és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
rendőr-főkapitánysága
működik együtt. A „Pusztán
hatan – hat megye rendőrségi
összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért” bűnmegelőzési program Békés megyei
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nyitórendezvényét a közelmúltban tartották.
– Kortárs segítő képzést
tartunk az időskorúak számára. Ennek lényege az, hogy a
képzésen megjelent szépkorúak olyan ismereteket hallanak, amelyeket továbbadva
kortársaiknak hatékonyabban
védhetik meg értékeiket – tájékoztatott Bátkai Miklós címzetes rendőr alezredes, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának
kiemelt főelőadója.
A projekt célja, hogy különböző formában, közérthető
módon felhívja a szépkorú lakosság figyelmét arra, milyen
módszerekkel tudják megvédeni magukat a bűncselekményekkel szemben.
– Rádióinterjúkkal, rádióspotokkal, kiadványokkal, oktatási
segédanyagokkal készültünk.
A kortársképzés, az időskorú-

akkal találkozó, szociális szférában dolgozó emberek képzése, és a polgárőrök képzése
is a bűnmegelőzést szolgálja.
Weblapot fejlesztettünk, ahol
elérhetők a szóróanyagaink,
illetve az összes hanganyag,
amely a rendelkezésünkre áll
– emelte ki Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának
vezetője.
A programon lehetőséget
biztosítottak arra is, hogy az
idősek kerékpárjaik biztonsága érdekében a BikeSafe
rendszerbe is regisztrálják biciklijüket. Ilyen kortárs segítő
képzés az elkövetkezendő hetekben Békés megye minden
rendőrkapitányságán lesz, így
több mint 200 szépkorúval találkoznak majd személyesen a
bűnmegelőzési szakemberek.
Z. E.

INTERNET, TÉVÉ ÉS
TELEFON EGYÜTT,
TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves
szerződéssel, e-számlával, technológiától függően Tripla S
vagy XS csomagra.
Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. (Csaba Center)
Tel.: (06 66) 444 959

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2
analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra
vonatkozik. Az előﬁzetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előﬁzetőt az ÁSZF szerinti
kötbérﬁzetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Csabai Mérleg
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Jövőre jeles jubileum jön

Az újratelepítés 300. évfordulójára készül a város
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szlovák gyermeknap

Az iskolások a tájházzal is megismerkedtek

Ülésezett a Békéscsaba
300 Várostörténeti Emléktestület. A testületet még a
múlt évben hozta létre Békéscsaba Közgyűlése azzal
a céllal, hogy előkészítse
a város újratelepítése 300.
évfordulójának méltó megünneplését egy programsorozat keretében.
Az ülésen a városvezetők mellett a békéscsabai civil szervezetek, hagyományőrzők, intézmények és a helyi történelmi
egyházak képviselői egyeztettek a főbb rendezvények részleteiről és a kísérőprogramokról.
– A testület tagjai írásban
és szóban is megtették a javaslataikat a programsorozat
elemeit illetően, most szintetizáljuk ezeket. Eddig mintegy
60 programelemre érkezett
javaslat, például kiállításra,
vetélkedőre, zenei műsorokra,

szoborállításra, vagy a nyitóés zárórendezvényre. Megvizsgáljuk, hogy az ajánlott
programok mennyiben kötődnek Békéscsaba újratelepítéséhez, és természetesen azt
is meg kell néznünk, milyen
forrást igényel egy-egy programelem megvalósítása –
mondta el Szarvas Péter polgármester.

A Várostörténeti Emléktestület arra törekszik, hogy
minden művészeti ág helyet
kapjon a programsorozatban. Békéscsaba újratelepítése 300. évfordulójának
ünneplése várhatóan 2018
tavaszán indul majd el, és
ősz vége felé fog befejeződni.
M. E., Z. E.

a „Bűvös Bábos” Békéscsabán
A magyar kultúra egyik tradicionális alappillére a bábjátszás – mondta Závogyán
Magdolna, a kultúráért felelős helyettes államtitkár
Békéscsabán azon a konferencián, ahol a hátrányos
helyzetű tanulókból álló
bábcsoportok megalapítását és munkáját segítő mintaprojektet értékelték.
Az NMI Művelődési Intézet és
az együttműködő bábművészeti partnerek a tavalyi bábcsoportvezetői képzéssorozatot továbbgondolva támogatták
a balatonboglári, kiscsőszi,
kötegyáni és püspökladányi
bábcsoportok megalakulását
és működését.

– Megtanulnak együtt dolgozni, megtanulnak egymásra figyelni, érthetően beszélni,
artikulálni, olyan gesztusokkal, olyan mozdulatokkal élni,
amelyek akár későbbi sikereik kulcsai lehetnek – emelte
ki Lenkefi Zoltán, a Békés-

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark. hu · facebook. com/korosokvolgye
NYÁRI TÁBOROK 2017
A KÖRÖSÖK VÖLGYE LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a festői szépségű
Széchenyi liget, melynek árnyas fái között csodás épület magasodik.
Ide várunkTiteket 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 próbákat 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 varázslat a te kezedben, lelkedben, szemedben van! Együtt alkotunk, rajzolunk, kézműveskedünk. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, mesével, szabad
mozgással színesítjük. (Korcsoport: 8–12 éves korig).
2017. július 17–július 21., Nyomozóképző tábor: Szeretsz kirándulni, bicajozni? Szereted a csapatjátékokat? Akkor Rád várunk ebben a táborban,
ahol számháborúzunk, kerékpárral kirándulunk, kalandparkba látogatunk,
kincset keresünk, és a többi legyen meglepetés. Nálunk biztos nem fogsz
unatkozni! (Korcsoport: 11–14 éves korig).
2017. július 24–július 28., Zöldülj! Fordulj! Természettábor: A hét folyamán
kirándulunk és játékosan ismerkedünk a természet titkaival és csodáival. Mikroszkóp 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 Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezéssel egy időben 5000 Ft előleget kérünk.

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

csabai Napsugár Bábszínház
igazgatója.
A „Bűvös Bábos” mintaprojekt négy megyében segítette a hátrányos helyzetű
tanulókból álló bábcsoportok
létrehozását.
Zámbori Eszter

A csabai Szlovák Seniorok
Klubja még Tőkés Gyula (†)
vezetése alatt indította újra
azt a hagyományt, hogy a
csabai szlovák iskola elsőseit köszönti a nemzetközi
gyermeknap alkalmából a
szlovák tájház Áchim termében.
A találkozás hagyományos
étel sütésével kezdődik, mely
készítésének folyamatát a
gyerekek is megtekinthették,
esetlegesen kipróbálhatták.
A tavalyi palacsintasütés után
idén nagymamáik finomságai
közül a tarkedlit kóstolhatták
meg az újdonsült szlovákos
kisdiákok. S mi is lehetett
volna a legjobb ital hozzá, ha
nem a bodzaszörp!
Az első osztályosok csoportja is meglepte vendéglátóit,
hiszen szlovák és magyar nyelven kis műsorral kedveskedtek
Kövesiné Zsilák Zsuzsanna és
Gyurkó Edit pedagógusok vezetésével. A gasztronómiai és
kulturális program után a gyerekek megismerkedtek a szlovák tájházzal, berendezéseivel,
eszközeivel és kézbe fogták a

kékfestő kötényt, ami azért is
érdekes volt, hiszen éppen a
régi kékfestőműhely területén
felállított Áchim Teremben volt
a rendezvény. A kisiskolások
útravalóul szűcshímzéses motívummal díszített mézeskalács
szivecskét kaptak ajándékba a
Szlovák Kultúra Házától, melynek motívumait a tájházban
kiállított ködmönöm láthattak
eredetiben. Így a generációk
találkozása gasztronómiai és
kulturális élménnyel, valamint
helytörténeti, néprajzi ismeretekkel nyújtott élményt a résztvevőknek.
⁕
Čabiansky
Klub
slovenských
seniorov
ešte pod vedením Júliusa
Tőkésa (†) obnovil tradíciu
pozdravenia
prváčikov
čabianskej slovenskej školy
z príležitosti Medzinárodného
dňa detí. Miestom slúžila
Áchimová sieň čabianskeho
slovenského
etnodomu.
Stretnutie sa začína
s
pečením tradičnej pochúťky,
do prípravnej práce ktorej

aj deti si môžu zakuknúť
a prípadne aj vyskúšať jej
elementy.
Po vlaňajšom
pečení palaciniek, v tomto roku
noví žiaci slovenskej školy si
mohli ochutnať z pochúťok
starých mám tarkedle. Čo by
sa k tomu najlepšie hodilo?
Limonáda z baze. Aj prváčky
prekvapili svojich hostiteľov,
veď pod vedením učiteliek
Zuzany Kövesiovej Zsilákovej
a Edity Gyurkó v maďarčine
a slovenčine prednesli krátky
program. Po gastronomickom
a kultúrnom programe detičky
sa zoznámili so zariadením,
slovenského etnodomu a brali
do rúk zásteru z modrotlače,
čo bolo zaujímavé z toho
hľadiska, že na mieste
podujatia
t.j.
Áchimová
sieň stála modrotlačiareň.
Prváčiky od Domu slovenskej
kultúry
pred
odchodom
dostali medovník s motívom
čabianskeho kožucha, ktorú
si mohli v originálnej forme
pozrieť v čistej izbe. A tak
stretnutie generácii nosil v
sebe zážitok z gastronómie,
kultúry ako aj z miestnej
etnográfie.

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS
MEDOSOFT könyvelőiroda
a belvárosban, a nagypostától
50 méterre, az Európa Ház aljában. 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, roletta, reluxa szerelése, javítása,
kulcsmásolás: Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Irodák, lépcsőházak takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos
István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Redőny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel 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, bozótirtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699, Petri.

Automata mosógépek, háztartási gépek helyszíni javítása.
Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
INGATLAN
Békéscsabán, az Előre-pálya
környékén családi okok miatt eladó egy átlagos állapotú, vegyes
fűtésű, 5 szobás + nappalis,
étkezős, nagy konyhás, három
fürdőszobás téglaház kétállásos garázzsal, rendezett kerttel,
vagy első emeleti háromszobás,
erkélyes lakásra cserélendő értékegyeztetéssel, lehetőleg a
belvárosban.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Kieg ABC
mögött 1,5 szobás + étkezős, II.
emeleti 52 m2-es lakás eladó.
Tel.: 70/978-6845.
OKTATÁS
Matematikakorrepetálás
Tel.: 70/392-0459.
Angolból nyelvvizsgáznál nyár
végén, vagy csak magabiztosabb szeretnél lenni, ha meg
kell szólalnod? Segítek! Tanulj
velem! Telefon: 70/392-0459.

16 színes

Csabai Mérleg

Békéscsaba anno
Emlékezés Reisz Miksa ügyvezető orvosra

Dr. Reisz Miksa portréja

Az első kórházi pavilon épülete

Dr. Reisz Miksa életének
útján sűrű egymásutánban
következtek ama határkövek, melyek tevékeny orvosi életpályája alkotásait,
eredményeit jelzik négy
évtizedes
békéscsabai
közegészségügyi szolgálatában.

épült a képen látható, első,
emeletes kórházépület. A
kornak megfelelő színvonalú épületben 16 betegszoba volt 80 ággyal, központi
gőzfűtéssel, vízvezetékkel.
A
csecsemőhalandóság
megakadályozása céljából
megszervezte a Stefánia
Csecsemővédő Intézetet,
melynek működésével azt
sikerült a minimumra csökkenteni. Emellett dr. Reisz
Miksa a lehető legtökéletesebben szervezte meg a
városi orvosi szolgálatot,
és lefektette a mentőintézmény alapjait. Nagyon jószívű ember volt, sok szegény
embert ingyen gyógykezelt
és látott el gyógyszerekkel.
A nagy háború alatt azoktól
a családoktól, amelyeknek
fenntartója a harctéren volt,
egyáltalán nem fogadott el
honoráriumot.

Reisz Miksa százhatvanöt
éve, 1852-ben született Békéscsabán. 1880-ban vált
orvossá Bécsben, ahol két
évig egy neves sebészeti
klinikán dolgozott. 1889-ben
lett csabai községi orvos,
majd 1918-tól 44 éven át városi ügyvezető főorvos. Ez
idő alatt a város közegészségügyét kiemelte az elhanyagoltságból. Az elavult
csabai kis kórház 1899-ben
nyilvános lett, sürgetésére
1905-ben Ádám Gusztáv
mérnök tervei szerint fel-

Fontos szerepe volt a csabai zsidóság életében és az
Aggok Háza felépülésében.
Dr. Reisz Miksa részt vett a
város közéletében is. Egyik
legfőbb alapítója volt az Aurora Körnek, melynek elnöke, majd 1924-ben díszelnöke volt.
Betegsége miatt 1926ban nyugdíjazását kérte. A
koalíciós kormány érdemeinek jutalmazásáért a koronás arany érdemkereszttel
tüntette ki. Dr. Reisz Miksa
75 évesen, 1928. május 12én reggel hunyt el, hosszas
szenvedés után. Távozásával a régi Csaba egy markáns egyéniségét vesztette
el. A jeles csabaiak nevét
megörökítő tervezett emlékfalon méltán kap helyet dr.
Reisz Miksa városi főorvos
neve is.
Gécs Béla

