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A Csabai Mérleg következő száma július 20-án jelenik meg

Családbarát hely

Békéscsaba is megkapta ezt a címet

Négy és fél kilométer kerékpárút épül
A 813 milliós beruházás kivitelezése a nyáron indul

Három kerékpárutat építenek meg jövő nyár végéig
Békéscsabán azért, hogy
azokat összekössék a már
meglévő kerékpárút-hálózattal. A kivitelezés megkezdése előtt lakossági
fórumon tájékoztatták a
szakemberek az érdeklődőket a Csabagyöngye
Kulturális Központban.
Az elismerést Budapesten Herczeg Tamás vette át
Tizenhárom település mellett Békéscsaba is megkapta
a „Családbarát hely” kitüntető címet a Három Királyﬁ,
Három Királylány Mozgalomtól. Az elismerést Herczeg
Tamás tanácsnok vehette át Budapesten.
Ma Magyarországon a fiatalok sokkal több gyermeket
szeretnének, mint amennyi
valójában megszületik. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy
a kívánt gyermekek megszülessenek; küldetésüknek tekintik, hogy olyan feltételeket
teremtsenek, amelyek ezt
elősegítik.
Most első alkalommal osztották ki a „Családbarát hely”
kitüntetéseket. Tizennégy település képviselője vehette át
az elismerést, Békéscsaba
mellett például Győr, Eger és
Biatorbágy is a díjazottak között volt.
A kitüntetést azok a települések kaphatták meg,
amelyek kiemelt családpolitikai tevékenységet folytatnak, illetve fontos volt, hogy

legyen egy olyan helyi szervezet, amely családbarát
döntésekkel segíti a településen élőket. Békéscsabán
az Egyensúly AE Egyesület
működtetésében a Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház végzi
ezt a feladatot.
– Fontos kiemelni, hogy
nem az egyén és nem is az
önkormányzat, hanem a család a társadalom legfontosabb alapegysége. Úgy gondolom, hogy amit kaptunk, az
egy nagyon fontos elismerés.
Békéscsabán azért dolgozunk, hogy folyamatosan segítsük a családokat, egyebek
mellett a CsabaBaba programmal és a bölcsődék, óvodák fejlesztésével – emelte ki
Herczeg Tamás tanácsnok.
Kovács Dávid

A Fenntartható Városi Közlekedés Fejlesztés tárgyú
felhívásra azért pályázott Békéscsaba, hogy kerékpárúthálózatának
fejlesztésével
biztonságosabbá tegye a
kerékpáros közlekedést a városban. A Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte
sor – Gyulai úti, a Berényi úti
és a Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi
létesítmény
létrehozásával
(Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-6.4.115-BC1-2016-00001)
című
projektre 813 millió forintos
100 százalékos támogatást
nyert a megyeszékhely. A beruházás kivitelezését már idén
nyáron elkezdhetik.
– Május végére elkészültek
az engedélyes, illetőleg a kiviteli tervek. A közbeszerzési
eljárás a kiviteli munkákra folyamatban van. A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft. úgy tervezi, hogy július
végén már munkaterületet tud
átadni a nyertes kivitelezők-

A Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése is megkönnyíti majd a közlekedést
nek, annak érdekében, hogy
2018. nyár végére megvalósuljon a kerékpárút a Körte
soron, a Gyulai úton, a Berényi úton, illetőleg a Pataky és
Franklin utcában – emelte ki
dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft. cégvezetője.
A Körte sori és a Gyulai úti
1845 méteres szakasz biztosítja majd – a CsabaParkig
kiépült kerékpárúthoz csatlakozva – a Lencsési lakótelep
és az Élővíz-csatorna között
az összeköttetést. A Berényi
úti 1346 méter hosszú, önálló
kerékpárút összeköti majd a
Békés várostól kiépített és a
Mezőmegyer felé vezető kerékpárutakat. A Pataky László
utcai 776 méteres kerékpárút

és Franklin utcai 571 méter
hosszú kerékpársáv kapcsolatot létesít a városközpont és
Jamina városrész között.
– A kerékpárút a Gyulai
úton és a Körte soron is megfelelő pályaszerkezettel épül.
A kerékpárút a szabványoknak megfelelően útalappal,
alatta ágyazattal és két réteg
aszfalttal, valamint a két szélén kerti szegéllyel fog megépülni. Ugyanígy készül a Berényi úton és a Pataky utcán.
A Franklin utcán viszont
– ahol az út szélesítését
kell elvégezni – az útpálya szerkezetével
azonos vastagságú,
különböző rétegek
és két aszfaltréteg
kerül a szélesí-

tésre – tájékoztatott Csernus
István, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. műszaki munkatársa.
A Csabagyöngyében tartott lakossági fórumon tájékoztatták az érdeklődőket
a tervezett kerékpárutak
nyomvonaláról és az építkezés ütemezéséről is.
Zámbori Eszter

Békéscsabán járt Finnország nagykövete, Petri tuomi-Nikula
Szarvas Péter polgármester arra kérte, hívja fel a ﬁnn befektetők ﬁgyelmét városunkra
Finnország
nagykövete,
Petri Tuomi-Nikula bemutatkozó, udvariassági látogatást tett június 20-án
Békéscsabán. Finnország
idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját.
Július közepén a város vezetéséből delegáció utazik
majd ki, hogy megünnepeljék ezt az alkalmat.

Petri Tuomi-Nikula nagykövetet Szarvas Péter polgármester tájékoztatta

Petri Tuomi-Nikula a városházán kiemelte: megtapasztalhatta, hogy milyen gazdag
kultúrájú a szép Békéscsaba.
Most tudta meg, hogy itt van
Közép-Európa
legnagyobb
evangélikus temploma. Az
évforduló kapcsán kifejtette,
hogy azt elsősorban Finnországban ünneplik, de van
néhány ország, ahol szintén

lesznek
megemlékezések,
ilyen Magyarország is. Elmondta, hogy a Magyar Szabadidős Sportszövetséggel
közösen indítottak egy kezdeményezést, melynek címe 100
km Finnországért. Akik csatlakoznak, azok gyalogolhatnak,
biciklizhetnek vagy futhatnak
száz kilométert a független
Finnország tiszteletére. A
facebookon lehet csatlakozni,
ugyanakkor egy applikáció
is tartozik hozzá, ahol jelölni
lehet a megtett métereket. A
nagykövet Szarvas Pétert arra
kérte, hogy biztassa a csabaiakat: vegyenek részt minél
többen a kezdeményezésben.
A polgármester kitért arra,
hogy Békéscsaba finn testvérvárosa Mikkeli. A városvezető
elmondta, a diplomáciai, de

főleg a gazdasági kapcsolatait szeretné bővíteni Békéscsaba a város fejlődése érdekében. Beszélt arról, hogy
ipari parkok fejlesztése előtt
áll a város, elindult az M44
építése, várhatóan bővülni
fog a repülőtér, és logisztikai
vasúti konténer kiépítéséről
is tárgyal a város. Szarvas
Péter a nagykövet figyelmébe
ajánlotta Békéscsabát, kérte,
hogy munkája során, amikor
gazdasági kérdésekkel találkozik, mindenképpen hívja fel
a finn befektetők, cégek figyelmét Békéscsabára. Kiemelte,
hogy itt jó a képzés, az egészségügy, kimagasló a kulturális
élet, és városunk állni tudja a
versenyt más befektetési lehetőségekkel.
Knyihár Mihály
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V Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok képviselőinek véleménye a döntésekről
Június 15-én tartotta a nyári szünet előtti utolsó soros
ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP,
a Jobbik, az LMP és a DK önkormányzati képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: Új hulladékszállító társaságot
bíz meg Békéscsaba
Új közszolgáltatót bíz meg
Békéscsaba önkormányzata
a hulladék elszállításával. Fontos, hogy az átállásból semmit
se érzékeljen a lakosság –
mondta Szarvas Péter. Békéscsaba polgármestere emellett
az újonnan benyújtandó pályázatokról is beszélt.
Eldőlt, hogy a DAREH társulást és az annak 100 százalékos tulajdonában lévő
DAREH Bázis Zrt.-t bízza meg
a hulladékszállítással az ön- Szarvas Péter
kormányzat. A polgármester
szerint a legfőbb feladat most az, hogy az átállás zökkenőmentes
legyen, ugyanakkor arról is beszélt, a szolgáltatóváltás nem jelenti a szemétszállítási díj drágulását.
– A közszolgáltatási díj nem fog emelkedni, mivel azt az
állam szabja meg – fogalmazott a közgyűlési határozatokat
értékelő sajtótájékoztatóján Szarvas Péter. Békéscsaba polgármestere hozzátette: a városon kívülálló okok miatt ismét
csúszás van a számlázásban, de reméli, ez a probléma mihamarabb megoldódik.
Több projekt megvalósításához nyújtja be forrásigényét az
önkormányzat a közeljövőben, ám nem mindegyikben értettek
egyet a képviselők. A Lencsési lakótelepet és a déli iparterületeket összekötő új út esetében például a nyomvonal kijelölését
illetően volt gond.
– Miután a két szakvélemény kételyeket ébresztett a képviselőkben – azt gondolom, helyesen –, egyelőre nem döntöttünk a nyomvonalról – fogalmazott a városvezető.
Szarvas Péter beszélt emellett a diétás gyermekétkeztetés
díjának lehetséges emelkedéséről is. Ezt a döntést is elnapolták, ugyanakkor kifejtette: nem kell akkora áremelkedéstől tartani, mint amekkoráról az ülésen szó volt. Az Árpád fürdőről
pedig azt mondta: a fürdő kihasználtsága nem jó, sem műszaki szempontból, sem a jegyárak szempontjából. A közgyűlésen bemutatták a hiányosságokat, a szeptemberi ülésre ennek függvényében kell majd költségkalkulációt készíteni.
Fidesz: Fontos, hogy megmaradjon
a hulladékszállítás színvonala
Szeptemberig még újabb tárgyalások zajlanak a város szerepvállalásáról a hulladékszállításban, a hajléktalanszálló felújítása pedig további forrásokat igényel. A közgyűlés legfontosabb döntéseit a Fidesz-KDNP frakciója is értékelte.
Tímár Ella önkormányzati képviselő a hulladékszállítással
kapcsolatos döntéseket illetően kiemelte, a város továbbra is
fontosnak tartja, hogy a szolgáltatás jól működjön. A szeptemberi közgyűlésig további tárgyalások zajlanak majd a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. és a Tappe Kft. között arról, hogy a
város miként tud a jövőben szerepet vállalni ezen a területen.
– Az önkormányzatnak az a célja, hogy a szolgáltatás színvonala megmaradjon. Ez az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, szép tiszta lett a városunk. Közel 100 milliót költöttünk,
rengeteg tárolót építettünk, hogy javuljanak a körülmények –
emelte ki Tímár Ella.
Az önkormányzati képviselő beszélt arról, hogy az Árpád fürdőben legutóbb 2004-ben volt komplex felújítás, azóta folyamatosan kisebb fejlesztéseket hajtottak végre. Véleménye szerint
fontos lenne forrást bevonni egy újabb nagyobb felújításra.
Az önkormányzat tavaly döntött arról, hogy a hajléktalanok
megfelelő ellátása érdekében az átmeneti szállást továbbra
is 30 férőhellyel biztosítja. A fejlesztésre első körben 26 millió
forint állt rendelkezésre a költségvetésben, azonban az engedélyezési eljárások, valamint a hatályos rendeletek miatt többletköltség alakult ki.
– Most úgy döntött a közgyűlés, hogy részben a szociális
tartalék, részben az általános tartalék terhére további 14 milCsabai 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.

Herczeg Tamás és Tímár Ella
lió forinttal megnöveli azt a forrást – emelte ki Herczeg Tamás
tanácsnok.
A Fidesz-frakció tagjai kiemelték: emellett több fontos fejlesztés indulhat el, hiszen újabb kerékpárutakkal bővülhet a
békéscsabai hálózat, valamint több helyszínen is megszépülnek a város zöldfelületei.
MSZP: Lépések a zöldebb jövő irányába
Tavaszi ülésszakának utolsó ülésén a közgyűlés több, a
zöldebb jövő irányába mutató
döntést hozott. Döntés született kerékpárutak építéséről, a
Lencsési lakótelepet a belvárossal összekötő jelenlegi útvonal tehermentesítéséről és
az elektromos autók ingyenes
parkolásáról – mondták el az
MSZP önkormányzati képviselői a közgyűlés utáni tájékoztatójukon.
Miklós Attila
Miklós Attila megjegyezte,
hogy hiányérzetük van az előterjesztések előkészítésével kapcsolatban, hiszen nem először fordult elő, hogy az ülésen kiosztott – gyakran egymásnak ellentmondó – szakértői anyagok alapján kellett a képviselőknek döntést hozniuk.
Az MSZP képviselői kitértek a Kazinczy-lakótelep környékét is
érintő fejlesztésekre. Fülöp Csaba beszélt arról, hogy ha a most
elfogadott pályázat megvalósul, a Szabolcs utcán is épülhet kerékpárút az Ihász és a Szerdahelyi utca közötti szakaszon. Ez a
vasútfejlesztés óta keletkezett komoly lakossági igényt elégítheti
majd ki. Úgy vélte, el kell gondolkodni azon is, hogy az egyirányú
utcákban – például az Őr utcában – kerékpárossáv felfestése segítse a gyorsabb és biztonságosabb közlekedést. A kerékpárutak
építését továbbra is támogatják a szocialisták, hisz a meglévő
utak összekötésével, hálózatosításával válhat igazán kerékpárosbarát településsé Békéscsaba.
Miklós Attila kitért a hulladékkezelés és szállítás ügyére is. Elmondta: az állami fennhatóság alatt működő vállalkozás hulladékot ugyan még nem szállít, de az európai uniós forrásoknak köszönhetően új eszközöket és járműveket már be tudott szerezni.
Békéscsabán jelenleg megoldott a hulladék szállítása és elhelyezése. Az MSZP képviselője reméli, hogy a jövőben, a számlázási
problémák megoldása után a hulladékkezelő cég és a hulladékválogató is tartósan működik majd az új eszközök használatbavételével. Miklós Attila szerint ez előrelépést jelentene a tudatos
hulladékkezelés kérdésében.
Jobbik: Vita a kerékpárút nyomvonaláról
Két éve zajló folyamat végére kerülhet pont azzal, hogy
a DAREH Bázis Zrt.-vel szerződik le a város. Ez tulajdonképpen egy kényszerhelyzet –
hangzott el a Jobbik közgyűlés
utáni tájékoztatóján. Kocziha
Tünde beszélt arról a vitáról is,
amelyet a kerékpárút-építéssel kapcsolatos előterjesztés
váltott ki.
– Békéscsaba képviselő- Kocziha Tünde
testülete mindent megtett annak érdekében, hogy a hulladékszállítás zavartalanul működjön a
városban. A szolgáltatási díjak beszedésére az állam létrehozott
egy saját tulajdonú céget. A társaság egyetlen feladata a számlázás, amit viszont ők egyelőre nem tudtak maradéktalanul teljesíteni – fogalmazott Kocziha Tünde.
A képviselő elmondta, a kései számlázás miatt az állami cégtől csak a szolgáltatási díj töredékét kapta meg a város. Ezért Békéscsaba 100 milliós nagyságrendben kellett, hogy támogassa a
hulladékszállítási szolgáltatást.
Kocziha Tünde kiemelte, hogy nagyobb vitát váltott ki a közgyűlésen a kerékpárút-építéssel kapcsolatos előterjesztés.
Szarvas Péter polgármester részéről érkezett egy módosító ja-

vaslat, amely arról szólt, hogy a tervezett kerékpárút Ihász utca
és Szerdahelyi út közötti szakasza ne a Szabolcs utcán, hanem a
Kazinczy utcán legyen megépítve. A többség végül leszavazta a
polgármester javaslatát, amelyet a jobbikos képviselő támogatott,
mivel egyetlen olyan érv sem hangzott el, amely a Szabolcs utcai
szakasz fontosságát támasztotta volna alá. A közgyűlésen is elhangzott az előzetes felmérés eredménye, mely szerint egy adott
időintervallumban háromszor annyian kerékpároznak a Kazinczy
utcán, mint a Szabolcs utcán. Az érintett szakaszon található irodaház, orvosi rendelő, több üzlet, szolgáltató, posta, ráadásul az
utca mindkét oldalán háztömbök vannak. A lakossági visszajelzések alapján is ez lett volna az ideális Kocziha Tünde szerint.
Takács Péter: Pont került a DAREH-ügy végére
Takács Péter közgyűlés
utáni tájékoztatóján arról beszélt, hogy a Lencsési lakótelep és a Kétegyházi út kerékpárúttal való összekötését a
lehető legköltséghatékonyabb
módon kellene megoldani –
ebben az ügyben ugyanis vita
alakult ki arról, milyen nyomvonalon vezessenek majd az
új szakaszok.
A békéscsabai bentlakásos szociális intézményekben Takács Péter
hosszú ideig kell várni a bekerülésre, a politikus szerint a helyi esélyegyenlőségi programban
található felmérés ezt igazolta vissza, ezért mint mondta, minél
előbb lépéseket kell tenni azért, hogy érdemi változás álljon be.
Az önkormányzati képviselő arra is kitért, hogy pont kerül a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) ügyére.
– Nincs más lehetőség, mint hogy a város a DAREH társuláshoz forduljon. Valószínűleg ennek a társulásnak a vállalatát bízza meg az önkormányzat a feladat végzésével – mondta Takács
Péter, aki abban bízik, hogy a jelenleg Békéscsabán szolgáltató
Tappe Kft.-t is bevonják alvállalkozóként a feladatellátásba.
A politikus a közgyűlésen elhangzott beszámoló apropóján
a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-ről is beszélt. Mint mondta,
dr. Sódar Anita cégvezető irányításával hatékonyan hívják le a város rendelkezésére álló pályázati keretösszegeket a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból.
A képviselő az energiatudatos fejlesztéseket kiemelve arra
emlékeztetett, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) keretében mintegy 105 milliárd forint áll országosan rendelkezésre elsősorban társasházi lakások lakóegységeinek korszerűsítésére. Mint mondta, ha Békéscsabán is
lesznek érdeklődő társasházak a GINOP pályázatra, a város 84
hónapon keresztül jelképesen havi ezer forinttal tudja támogatni
a pályázókat. Ennek kidolgozása folyamatban van.
DK: Többen szorulnának támogatásra
A diétás gyermekétkeztetésről, a szociális támogatási
rendszerről és az Árpád fürdőről is beszélt a Demokratikus Koalíció képviselője közgyűlés utáni tájékoztatóján.
Kaposi László szerint a
DAREH kérdésköre már lezárult. A képviselő a szociális
támogatási rendszerrel kapcsolatban kiemelte, itt nagy a
probléma.
Kaposi László
– Azt tapasztalom, hogy
miközben sok százezer forintot tudunk nyújtani az embereknek
például hobbisportra, szórakozásra, addig itt korlátokba ütközünk, és sokszor nem tudunk egy-egy segélykérőnek megfelelő
segítséget nyújtani. Úgy vannak megállapítva a kereseti felső
határok, hogy vannak, akik nem tudnak megélni a pénzükből,
de a szabályok szerint nem férnek bele abba a keretbe, hogy
támogathatók legyenek – ez nonszensz. Többen szorulnának
támogatásra, mint ahányan kaphatnak. Mindeközben például a
békéscsabai Árpád fürdő működését évente olyan 100–120 millió forinttal kell támogatni, mert a bevételei ennyivel maradnak el
a kiadásaitól. Ez azt jelenti, hogy a fürdő nem tudja fenntartani
saját magát – jelentette ki a képviselő.
Kaposi László szerint, a Modern Városok Programba be lehetett volna vonni az Árpád fürdőt is, olyan fejlesztéseket végrehajtva, hogy ne legyen annyira veszteséges a működtetése.
Kaposi László hozzátette: nem bízik abban, hogy a CsabaPark
vagy a Munkácsy-negyed megépítése olyan intézkedés, ami
enyhítené a város jövőbeni kiadásait.
Varga Diána, Knyihár Mihály, Kovács Dávid, Papp Ádám
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Újabb szakaszok
Tovább bővül az úthálózat

Újabb kerékpárutak épülhetnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) forrásából, de megszépülhet a Haán Lajos és a Szabó Pál tér, valamint a volt Trófea Szálló épülete is.
Az Építők útja folytatásaként
út épülhet, a Kétegyházi és a
Lencsési út között pedig kerékpárutat létesíthetnek a TOP
forrásából, amennyiben sikerül
megegyezni azok nyomvonaláról. A testület ugyanis két
merőben eltérő szakvélemény
miatt nem tudott dűlőre jutni
afelett, hogy az új szakasz a
Csányi utcában, az Építők útja
és az Arany János utca közötti
szakaszon vezessen-e, vagy a
körgát Lencsési lakótelep felőli
oldalán. A kérdésről legkésőbb
szeptemberben döntenek.
Abban azonban egyetértett
a grémium, hogy TOP-pályázat

segítségével megépüljön a
Szarvasi úti felüljárón át és a
Szabolcs utcán kerékpárút, az
Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút,
valamint közvilágítás létesüljön.
Tovább szépülhetnek a városi közterek, ugyanis az önkormányzat korszerűsítheti a
parkerdőben található zöldfelületeket, tanösvényeket, új
pihenőterületeket,
kocogópályát létrehozva. A Lencsési
lakótelepen egyebek mellett
tanösvény és a szabadtéri játszótér további fejlesztése van
tervben. A Haán Lajos téren a
már meglévő közparkot fejlesztenék, a Szabó Pál téren pedig
a rekreációs parkot bővítenék
pihenőhelyekkel, játszótérrel.
A volt Trófea Szállóból szolgáltatóházat alakítanának ki információs ponttal.

Pont került a hulladékügy végére
Már júliusban megtörténhet az átállás

Régóta húzódó vita és tárgyalássorozat végére érhet a
békéscsabai képviselő-testület,
ugyanis – miután kényszerhelyzet állt elő – az önkormányzat a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) létrehozását célzó
társulást bízza meg a hulladékszállítási feladatokkal.
Visszavonta a Békéscsabai
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. megfelelőségi tanúsítványát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő
Zrt. április 11-én. A csabai önkormányzati céggel még 2014
decemberében kötötte meg a
város a közszolgáltatási szerződést, amelyet az előállt válto-

zások miatt június 30-áig fel kell
bontani. Eddig ez a cég látta el
a békési megyeszékhelyen a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Ennek zavartalansága érdekében a grémiumnak
új közszolgáltatót kellett megbíznia.
Mivel megfelelő jogosítványokkal a térségben csak a
DAREH társulás rendelkezik,
ezért a közgyűlés úgy határozott, hogy ezt a szervezetet
bízza meg a feladatellátással.
A társulás százszázalékos tulajdonában áll a DAREH Bázis
Zrt., mely magát a hulladékszállítást végzi majd.
A kisebb vitát kavart napirendi pont összegzéseként el-

hangzott: a két szolgáltató közti
átállásnál arra fognak törekedni, hogy a váltásból semmit ne
érzékeljenek a lakosok, a hulladékot ugyanis az ígéretek szerint eddig megszokott rendben
szállítják majd el. A hulladékszállítási díjak várhatóan nem
változnak majd, azt ugyanis az
állam szabja meg – bár a számlázás jelenleg két hónapos csúszásban van. Az ugyanakkor
még nem dőlt el, hogy a jelenleg Békéscsabán szolgáltató
Tappe Kft.-t bevonja-e alvállalkozóként a DAREH társulás a
feladatellátásba, ahogy az sem,
hogy a külterületeken élő lakosság hulladékát milyen módon
szállítják majd el.

Élménypedagógia a könyvtárban Drágább konténerek
A Békés Megyei Könyvtár konzorciumi partnerként
csatlakozik a Természettudományos élménypedagógiai
programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése témájú felhívásra készülő pályázathoz,
amelyre a támogatási kérelmet az Életfa Kulturális Alapítvány nyújtja be.
A projekt során a könyvtár
helyszínt biztosítana a megvalósuló élménypedagógiai központ számára és részt venne
a szakmai program megvalósításában, amelyet a közgyűlés is jóváhagyott.
A projektben egy modern
technikával felszerelt digitális műhelyt alakítanának ki,
amely az iskolákkal együttműködve élménnyé teheti a tanu-

lást. Ennek köszönhetően a
tehetséges gyerekeket itthon
lehetne tartani a térségben.
A könyvtárban felhalmozott
szellemi tudást használná fel
a program a modern technikával, például 3D-s nyomtatóval.
A helyi cégekkel együttműködve alakítanának ki olyan

pedagógiai
programokat,
amelyekkel itthon lehetne tartani a tehetséges fiatalokat.
A konzorcium 290 millió
forintos programjából mintegy 107 millió jelenne meg a
könyvtár költségvetésében,
ebből 21 millió forintot fordíthatnak épület felújításra.

A beszerzési eljáráskor beérkezett ajánlatok mindegyike
meghaladta a közbeszerzési
értékhatárt, de a rendelkezésre álló keretösszeget is,
így az eljárás eredménytelen
lett. Az előzetes költségbecslésből kiindulva a többletet az
engedélyezési eljárások, valamint a hatályos vonatkozó
rendeletek okozták.
Mivel a lebonyolított egyszerű beszerzési eljáráskor
beérkezett ajánlatok mintegy
38 millió forinttól csaknem
40,5 millió forintig terjedtek,
ezért kisebb vita mellett további 14 millió forintot csoportosítottak át a célra.

Újabb értékek

Beszámolt a városfejlesztési kft.
Mintegy 6,5 milliárd forintos forrást hívott le 2016ban a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program keretéből Békéscsaba számára, idén a cég
ugyanennyit hozhat a város
konyhájára.
Az önkormányzat összes
uniós forrásból megvalósuló
pályázatának előkészítésével, tervezésével, műszaki

Az engedélyezési eljárások és a hatályos rendeletek
miatt többe kerülnek a hajléktalanszállónál kialakított
konténerek. A megvalósításról ennek ellenére sem
mondtak le.
Tavaly döntöttek arról,
hogy a hajléktalanok átmeneti szállásának biztosításáért a férfiak átmeneti
ellátását lakókonténerekkel
oldják meg, hasonlóan a
nők átmeneti szállásához
és a közösségi együttlétre
szolgáló helyiségekhez. A
fejlesztésre az idei költségvetésben 26 millió forint áll
rendelkezésre.

ellenőrzésével, tanulmányok,
kivitelezési tervek, pályázatok elkészítésével, azok teljes körű végrehajtásával és
fenntartásával kapcsolatos
feladatokat végzi a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
Mint minden önkormányzati
alapítású cégnek, a kft.-nek
is beszámolási kötelezettsége van a grémium felé.
A cég jelenleg 230 szerződést kezel. 2016 végéig

20 pályázatot nyújtottak be,
ebből 18 volt támogatott,
6,5 milliárd forintot hozva
ezzel az önkormányzatnak.
Idén május 31-éig 13 pályázatot adtak be 2,6 milliárd forintos értékben, novemberig pedig további 21
projekt postázását tervezik
újabb 6 milliárd forintért. Ez
idő alatt 40 közbeszerzési
eljárást bonyolítottak le
vagy készítettek elő.

Két újabb érték került a
települési értéktárba, továbbiakat pedig a megyeibe terjesztenek fel.
Ezentúl a Tranoscius és
a békéscsabai tanyai iskolák öröksége is a 42 tételt
tartalmazó települési értéktárhoz tartozik. Emellett a
városi bizottság felterjeszti
a Békés Megyei Értéktár Bizottsághoz a Csabagyöngye
szőlő és Stark Adolf szellemi
munkásságát, a csabai kisüsti pálinkát, a Jókai Színház épületét, a békéscsabai

István malmot, a Balassi
Táncegyüttes tevékenységét, a Csabai Garabonciás
Napokat, Munkácsy Mihály
művészeti örökségét, Tevan
Andor könyvművészeti és
kiadói tevékenységét, a
Munkácsy múzeum épületét
és gyűjteményét, valamint a
Pemetefű cukorkát és Réthy
Béla gyógyszerész szellemi
örökségét. A megyei bizottság továbbá meghívásos
pályázatot hirdetett a „Békéscsabai Érték” védjegy
tervezésére.

Elismerések
A grémium döntött a Békéscsaba Ifjúságáért díj
odaítéléséről, amelyet a
csabai fiatalságért végzett
tevékenységéért Ugrai Gábor, a Jankay iskola történelemtanára és Medgyesi
István rendőr őrnagy, a Békéscsabai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója
vehet majd át. A városatyák
döntöttek emellett Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismeréséről is,
amelyet sikereire és olimpiai
szereplésére való tekintettel
Márton Anita súlylökő, illetve a Békéscsaba Röplabda
Sportegyesület kap, amely
története eddigi legsikeresebb szezonját zárta.

Koldulás
Szigorodott a koldulást tiltó
szabályozás. A lépésre azért
volt szükség, mert a megyei
kormányhivatal párhuzamosságot talált a helyi és a magasabb szintű rendelet között.
Mivel az önkormányzat nem
akarta eltörölni a helyi szabályozást, a rendeletet módosították: a „szánalmat keltő
módon” koldulókkal szemben
is felléphetnek a közterület-felügyelők a belvárosban, vagyis
büntethető a néma koldulás.

Esélyegyenlőség
A legutóbbi ülésen felülvizsgálták Békéscsaba esélyegyenlőségi programját. A
dokumentumba kerültek az
egészségügyi fejlesztések, például a jaminai rendelő felújítása, óvodai és bölcsődei fejlesztések, az új védőnői centrum
kialakítása. Külön hangsúlyt
fektetnek arra is, hogy a fogyatékossággal élők aktív részesei
legyenek a város nemzeti, kulturális, sport- és egyéb rendezvényeinek, ünnepségeinek.

Idő előtt
A határidőnél hamarabb
készül el a Szent Istvánt ábrázoló szobor agyagmintája,
ugyanis az alkotó a szerződésben vállaltnál gyorsabban halad. Az államalapító
királyt megformáló agyagminta jóval a szeptember
30-ai határnapot megelőzően elkészült. A Szent Istvánt
és Szűz Máriát ábrázoló
kompozíciót Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulójának tiszteletére, 2018.
augusztus 20-án avatják
majd fel.
Az oldalt írta:
Varga Diána,
Zámbori Eszter
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Kiss Tibor: Hálás vagyok, hogy változatos és sokaknak fontos ügyekkel foglalkozhatok
Nagyon remélem, hogy rég
túl vagyunk már azon, amikor
egyesek úgy gondolnak ránk
városvezetőkre, képviselőkre,
mint megközelíthetetlen döntéshozókra. Minden erőmmel
azon vagyok, hogy ez a múlté
legyen. A jó Isten nekem is
megadta annak lehetőségét,
hogy közügyekért dolgozzak.
Legyen szó köztéri virágültetésről vagy többmilliárdos beruházásokról, engem minden
esetben hála és büszkeség
tölt el, hogy az élet ilyen feladatokkal talált meg – fogalmazott Kiss Tibor, aki már
tizenöt éve vesz részt a képviselő-testület munkájában,
Békéscsaba vezetésében.
– Alpolgármester és a 7.
számú választókerület képviselője. Hogyan rangsorol a
teendők között?

– Úgy gondolom, minden felvetett kérdés, kérés
ugyanolyan fontos, még ha
akadnak is léptékbeli különbségek. Mindenki számára a
maga gondja jelenti a nagybetűs problémát. Igyekszem
úgy hozzáállni és úgy segíteni minden helyzetben,
hogy az valóban megoldást
jelentsen. Ez a munka elég
széles spektrumú, hiszen
adott esetben megtörténhet,
hogy délelőtt még a körzetem
egyik lakójának háza előtt kell
leszerveznem a virágágyás
gyors rendbehozatalát, délután pedig már többmilliárdos
projektekről egyeztetünk kollégáimmal a parlamentben.
Ezek persze szemléletes példák csupán, de jól rávilágítanak arra a változatosságra,
amit a leginkább szeretek a

MEGHÍVÓ

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt a CsabaPark fesztiválhelyszín
komplex fejlesztése című projekt kapcsán megrendezendő Lakossági Fórumra.
Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Békéscsaba, Szent István tér 7.

Időpont:

2017. július 17., (hétfő) 17.00 óra

még tovább erősíthetjük a
Munkácsy-negyed megvalósításával. A sportban szintén
felfelé ível Békéscsaba csillaga, szárnyalnak sportolóink,
amit a város újszerű, egyedi
támogatási rendszerrel segít.
Komoly érték, hogy mindezek
eredményeként Békéscsaba
élhetőbb és jó ideje folyamatosan fejlődő város a maga
egyre változatosabb és izgalmasabb szépségeivel.
– Mi motiválja a mindennapi munkában?
– A körzetem lakói több
alkalommal is bizalmat szavaztak nekem, ezt törődéssel
tudom meghálálni. Jó érzés,
ha egy-egy tervet, ötletet ki tudunk dolgozni a kollégákkal, és

PROGRAM:
17.00–17.05

MEGNYITÓ

17.05–17.15

KÖSZÖNTŐ
Tóthné Svecz Valéria ügyvezető
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

17.15–17.25

A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI
TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE
Vass Csaba projektmenedzser
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

17.30–

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

abból előrevivő eredmény születik. Sok erőt ad a mögöttem
levő biztos családi háttér: hogy
a gyermekeink okos, önálló
felnőttekké nőttek, vagy hogy

ott vannak a cseperedő unokáink. Emellett fontos pillér az
életemben a hit, ami a nehéz
pillanatokon is mindig átsegít.
Mikóczy Erika

A 7. számú választókerület jelentősebb fejlesztései ebben a ciklusban
Derkovits sori garázssoron útépítés (befejezés határideje 2017. 08. 31.) 4,7 millió forint
Útfelújítás a Tolnai utcában (I. ütem)

9 millió forint

Járda- és útfelújítás a Tolnai u. 1–3. számú háznál (határidő 2017. 08. 31.)

1,26 millió forint

Gyalogátkelő a Kazinczy u.–Őr u. kereszteződésében

1,5 millió forint

Nagyobb útfelújítások (a bekerülési összeg bruttóban értendő)
Kinizsi utca (a Luther és az Andrássy út között)

19,2 millió forint

Őr utca

21,7 millió forint

Tolnai utca II. ütem

17,7 millió forint

Mednyánszky utca (a Csaba utca és a Luther utca között)

6,7 millió forint

„t B ” s a R O k
Az öregségi nyugdíj olyan
saját
jogú
nyugellátás,
amely az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően
és meghatározott szolgálati
idő megszerzése esetén jár
a biztosítási jogviszonyban
nem álló személy részére.
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító korhatára
annak, aki 1954-ben született, a
63. életév betöltését követő 183.
nap. Így például az a személy,
aki 1954. január 1-jén született,
legalább 20 év szolgálati idő
megszerzése esetén leghamarabb 2017. július 3. napjától veheti igénybe az öregségi teljes
nyugdíjat. Az öregségi nyugdíj
attól a naptól állapítható meg,
amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.
Ezért tehát az ellátást igénylő azon a napon, amelytől kez-

dődően az öregségi teljes vagy
résznyugdíjat megállapítják számára, nem állhat meghatározott
biztosítással járó jogviszonyban
(pl. munkaviszony, megbízási
jogviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami
szolgálati jogviszony stb.). Ennek
a feltételnek a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának igénybevételekor is meg kell felelni.
Fontos tudni, hogy a biztosítási jogviszony megszüntetése,
megszűnése nemcsak Magyarországon szükséges. Nem
jogosult öregségi teljes, illetve
résznyugdíjra az a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról
szóló uniós hatálya alá tartozó
személy, aki EGT-államban, továbbá az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

w w w . b e h i r .

„A sportban szintén felfelé ível Békéscsaba csillaga”

Nyugdíjba vonulás és biztosítási jogviszony megszüntetés

CSABAPARK FESZTIVÁLHELYSZÍN
KOMPLEX FEJLESZTÉSE

Helyszín:

munkámban. Hálás vagyok,
hogy ennyi mindennel foglalkozhatok.
– Az ajtaja nyitva áll a
csabaiak előtt, de más megoldást is talált a lakossággal
való kapcsolattartásra.
– Az adott helyen élők tudják a legjobban, hogy mire van
szükségük. Ezért találtam ki
a közös képviselők fórumát.
Évente legalább kétszer találkozunk, amikor beszámolok a
körzetben várható fejlesztésekről, tervekről, és meghallgatom
azokat a problémákat, amelyek
az ott élőket foglalkoztatják.
Úgy látom, igénylik az emberek, hogy személyesen mondhassák el a kéréseiket, ezért a
fogadónapok mellett utcaparlamenteket is szervezek.
– Tizenöt éve tagja a testületnek, és tapasztalt alpolgármesternek számít. Mit
emelne ki az itt fellelhető értékek közül?
– Büszkék vagyunk arra,
hogy Békéscsaba a kolbász
fővárosa, ez rendjén is van.
Azonban már nemcsak erre,
hanem sportolóinkra és az itt
folyó színes kulturális életre
is büszkék lehetünk. Sikerült
erősítenünk a Munkácsy-kultuszt, lépéseket tettünk azért,
hogy minél jobban tudatosítsuk: Békéscsaba Munkácsy
városa is. A Modern Városok
Program keretében pedig ezt

h u

Dimény József

Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
+36-20/325-5367

hatálya alá tartozó személy – ha
az egyezmény eltérően nem
rendelkezik –, aki a szerződő államban biztosított.
Egyéni és társas vállalkozó
esetében azonban nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszüntetésére, mivel
az érintett személyi kör biztosítási jogviszonya a nyugdíjazás
időpontjától kezdődően – a törvény erejénél fogva – automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói

jogviszonnyá. A nyugdíj megállapításához az ún. választott
tisztségviselői jogviszony megszüntetése sem szükséges.
A nyugdíjba vonulással kapcsolatos további hasznos információk elérhetők a https://www.
onyf.hu honlapon.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Csabai Mérleg
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k apcsolatokat építettek k ínába n a békéscsaba ia k
Ötfős delegáció képviselte Békéscsabát Ningboban, Kína és Közép-Kelet-Európa országainak csúcstalálkozóján

Békéscsabát Kínában Fülöp Csaba, dr. Ferenczi Attila, dr. Fábián Ágnes, Herczeg Tamás és Csiaki Tamás képviselte
Ningboban rendezték meg
Kína és Közép-Kelet-Európa
országainak csúcstalálkozóját, amelyre meghívást kapott
Békéscsaba is. Városunkat
ötfős delegáció – dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Herczeg
Tamás tanácsnok, Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes
tanácsnok, Fülöp Csaba
önkormányzati képviselő és
Csiaki Tamás, a polgármesteri hivatal osztályvezetője –
képviselte Kínában.
Ningbo 13 milliós város
Dr. Ferenczi Attila elmondta, 2012-ben Hanó Miklós
alpolgármester írt alá testvérvárosi megállapodást a
630 ezer lakosú Ninghai városával. Onnan többször járt
már Békéscsabán delegáció,
legutóbb alig egy hónapja.
Városunk
képviseletében
azonban most először látogatott küldöttség Kínába.
– Ningboban volt a csúcstalálkozó, az időnk nagy részét ott töltöttük. Ez a „Csendes Hullám” nevű város
Shanghaitól 300 kilométerre
délre helyezkedik el, és 13
millió ember lakja. Kínában a
miénkhez képest egyébként
is óriási léptékekkel, arányokkal találkoztunk. Ellátogattunk
például egy kikötői logisztikai
központba, ahol 20 millió konténer és 900 millió tonna áru
fordul meg egy évben. Óriási
lakótelepek építése van folyamatban, hatalmas építkezések
folynak – tudtuk meg dr. Ferenczi Attilától, aki megjegyezte,
hogy Békéscsaba testvérvárosában, Ninghaiban elmentek egy fejlesztési központba,

ahol egy makettasztalon bemutatták: öt éven belül egy
olyan komplexumot akarnak
felépíteni, hogy akár 500 ezer
ember költözhet oda.
Magyar kapcsolatok
A csabai delegáció részt
vett azon a fórumon, amelyen
16 ország képviseltette magát.
A rendezvényhez kapcsolódott egy nemzetek utcája,
ahol természetesen magyar
pavilon is volt például gulyáslevessel és magyar borokkal.
– A kínain kívül magyar
kapcsolatokat is tudtunk
építeni. Ningboban ott volt
például dr. Boros Emese turizmusért felelős miniszteri
biztos; Kovacsics Iván turisztikai attasé; Tasnády Előd külgazdasági attasé és Heffner
Róbert, a HIPA Beruházási
Projekt Osztály főosztályvezető-helyettese is. Ők olyan
kínai üzletembereknek mutattak be bennünket, akik a
turisztika révén vagy egyéb
úton kapcsolódnak Békéscsabához – jegyezte meg dr.
Ferenczi Attila.
„Helyzetbe hozni” a csabai
vállalkozásokat
Herczeg Tamás kiemelte,
hogy a diplomácia szintjén
meglepő érdeklődést tapasztaltak Magyarország és
Békéscsaba iránt.
– Megpróbáltuk egyrészt
Békéscsabát, illetve a békéscsabai vállalkozásokat helyzetbe hozni. Volt is kérés arra
vonatkozóan, hogy állítsunk
össze egy olyan anyagot, ami
az ottani vezetők számára

iránytűként szolgálhat a tekintetben, hogy milyen kapcsolatfelvételre lehet mód.
Több tárgyaláson felvetették a kulturális kapcsolatok
fontosságát, és hogy ebben
partnerek lennének – közölte
a tanácsnok, hozzátéve, hogy
a Magyar Turisztikai Ügynökség számos munkatársával
találkoztak ott, akikkel ha
együttműködik a város, akkor
a jövőben akár kínai turisztikai csoportokat is fogadhat
majd Békéscsaba.
Dr. Ferenczi Attila szerint
talán a gépgyártás lehet az,
ahol komoly beszállítói lehetőségek vannak, de kiajánlották
a nyomdát és az élelmiszeripart is. Fontos a kínaiak számára a víz, elhangzott, hogy jó
lenne egy szódagyár, és egy
kerékpár-összeszerelő üzem
is. A csabaiak sok névjegyet
gyűjtöttek be, tovább szeretnék építeni a kapcsolatokat.
Kína modern arcát látták
Herczeg Tamástól megtudtuk, hogy kint tartózkodásuk során a hagyományos
Kínát alig látták, viszont a
modern fejlődő ország különlegességeit annál inkább.
– Szinte futurisztikus volt,
amit tapasztaltunk. Elképesztő dinamizmussal fejlődik az
ország délkeleti része, ahol
voltunk. Fantasztikus informatikai, elektronikai, robottechnikai újdonságok vannak ott.
Minden rendkívül tiszta volt,
és látszott, odafigyelnek arra,
hogy a zöldterületek gondozottak legyenek. Ugyanakkor
döbbenetes volt számomra,
hogy abban a négy napban

kismamát nem láttam, babakocsis anyukát alig-alig, és
játszóteret sem igazán. Azt
tudjuk, hogy Kínában az egygyermekes családmodell volt
a központi elvárás, de ma már
nem ez a helyzet – fogalmazott Herczeg Tamás.
Kínában ismerik
Munkácsyt, Petőﬁt
Dr. Ferenczi Attila megemlítette, mennyire meglepődtek
a kínaiak azon, hogy Munkácsy a fiatal éveit Békéscsabán töltötte. Ugyanakkor a
csabaiakat az érte meglepetésként, hogy Ninghaiban élt
az a költő, aki Petőfi összes
versét lefordította kínai nyelvre. Kiderült az is, hogy jól ismerik Kodályt és Bartókot.
– Udvariasak, figyelmesek
és nagyon segítőkészek voltak velünk Kínában. Örültek
annak, hogy Békéscsabán
a Jankay iskolában beindult
a kínai nyelv oktatása, és érdeklődtek a Csabai Kolbászfesztivál iránt is – tudtuk meg
a tanácsnoktól.
Bíznak a folytatásban
A delegáció tagjai bíznak a
folytatásban. Ősszel egy hatfős küldöttség érkezik majd
a Csabai Kolbászfesztiválra
Kínából, hogy minél jobban
megismerjék Békéscsabát.
Ezzel egy időben kulturális
jellegű együttműködésre is
lehet esély. A Magyar Turisztikai Ügynökség révén pedig
reményeik szerint kínai turisták is jönnek majd Békéscsabára és a környékre.
Mikóczy Erika
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A 7.TV MŰSORA • 2017. július 3.–július 23.
2017. július 4., kedd

2017. július 3., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
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 Tudományos estek 5/1.
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 A foci háza táján 2/1.
(dok.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 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 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
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 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 foci háza táján 2/2.
(dok.-film)
22.00 Csabai forgatag (közéleti mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 5., 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 Spektrum (életmódmag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Tudományos estek 5/1.
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 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
21.35 Áramlat-Flow (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. július 11., kedd

2017. július 10., hétfő

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 Zöld 7. (körny.-véd. 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 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Game Over (dok.film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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 Tudományos esték 5/2.
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Vérbírók (dok.-film)
22.00 Kikötő (egyházi magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 17., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
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 Tudományos estek 5/3.
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 18., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Jóga TV
11.10 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)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Energol-dosszié (dok.-film)
22.00 Csabai forgatag (közéleti mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Európa viselkedéskultúra
alapjai
(Görög Ibolya előadása)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 7., 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 Kezdőkör (sportmagazin)
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 Púder (női magazin)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Halak megmentése (dok.-film)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 7/5.
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. július 8., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.10 Biketour in Europe
(útifilm) 7/5.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Mit akar ez az ember
(dok.-film)
22.30 Híradó
22.50 Kezdőkör (sportmagazin)
23.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 9., 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 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya 10/5.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe
(útifilm) 7/5.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. július 12., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech (építészeti 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 esték 5/2.
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 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
21.00 Terefere
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,

2017. július 6., csütörtök

2017. július 13., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
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
(gazdasági magazin)
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 Múltidézés (dok.-film)
22.00 Spektrum (életmódmag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 14., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
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 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Boxutca (dok.-film)
21.50 Biketour in Europe (útifilm) 7/6.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 15., 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 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.10 Biketour in Europe
(útifilm) 7/6.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
(kultur. magazin)
21.00 Egy élet e tánc (dok.-film)
23.15 Híradó
23.30 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 16., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya 10/6.
(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 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifilm) 7/6.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Bartók néptánc-évzáró
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. július 19., 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 Spektrum (életmódmag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Tudományos estek 5/3.
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Jóga TV
11.10 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)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Terefere
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 20., csütörtök
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Horgászvizeink Békésben
(dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 21., 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 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Laskai sorok (dok.-film)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 7/7.
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. július 22., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.10 Jóga TV
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.10 Biketour in Europe
(útifilm) 7/7.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Tavaszi Varázs koncert
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 23., 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 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Valóságos Kincsesbánya 10/7.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifilm) 7/7.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Csabai Mérleg

Közélet

Gazdabarát agrárpolitikát valósítana meg az EP
Nem várunk 2020-ig a Közös Agrárpolitika ésszerű
módosításával. A közelmúltban olyan kulcskérdésekben döntöttünk, mint
a zöldítési előírások egyszerűsítése a közvetlen
kiﬁzetések területén, a ﬁatal gazdák támogatásának
könnyítése, valamint javítottunk a kockázatkezelési
eszközök működésén és a
támogatott agrárhitelekhez
történő hozzáférés feltételein – mondta Erdős Norbert az Európai Parlament
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának
szavazását követően Brüszszelben.
Az úgynevezett Omnibuszrendelet, az Európai Bizottság
által tavaly novemberben javasolt salátarendelet a legfőbb
európai uniós politikák, köztük
a Közös Agrárpolitika felülvizsgálatát és egyszerűsítését
célozza meg. Erdős Norbert
kiemelte: a zöldítést illetően az
EP a két különböző növénykultúra termesztésére vonatkozó
kötelezettség alkalmazásának
alsó mérethatárát a jelenlegi 10 hektárról 15-re kívánja
megemelni, így mentesítve a
magyarországi kisbirtokokat a
terménydiverzifikációs kötelezettség teljesítése alól. „Jelen-

tős eredmény, hogy módosító
indítványaimnak köszönhetően a fehérjenövények és a
rövid vágásfordulójú fás szárú
energetikai ültetvények súlyozási tényezőjét sikerült a jelenlegi 0,7, illetve 0,3 helyett egységesen 1-re emelnünk, így
a gazdáink megfelelő ösztönzést kapnak, hogy gazdaságilag és talajvédelmileg fontos
szerepet betöltő növénykultúrákat neveljenek” – tette hozzá a képviselő.
Az EP-képviselők az egyik
legfontosabb előrelépést a
termelők tárgyalási alkupozíciója terén tették meg. „Egyrészt
többletjogosítványokkal ruházzuk fel a termelői és a szakmaközi szervezeteket, másrészt
a termelői közös értékesítést
kivennénk az európai uniós
versenyjogi szabályok alkalmazása alól. Például a beszállító gazdák megkövetelhetnék,
hogy a termékeiknek valamely
feldolgozó vagy forgalmazó ré-

szére történő szállításához a
felek írásbeli szerződést kössenek, vagy az első felvásárlóknak – ugyanilyen feltételekkel
– írásbeli ajánlatot tehessenek
a szerződésre” – emelte ki a
néppárti magyar politikus.
Erdős Norbert elmondta:
„felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy legkésőbb 2018
júniusáig mindenképpen álljon
elő egy jogszabálytervezettel a
gyakorlatban felháborító mértéket öltő tisztességtelen kiskereskedelmi gyakorlatok elleni
uniós fellépés részleteiről.”
A fideszes képviselő felhívta a figyelmet, hogy az EP
ezzel a lépéssel kézzelfogható
válaszokat ad a magyar és az
európai gazdák kérdéseire. „A
labda most már a Miniszterek
Tanácsa és az Európai Bizottság térfelén pattog, hogy a
végleges szövegről mielőbb
egyezségre jussanak az Európai Parlamenttel” – jelentette ki
Erdős Norbert.

tájékoztató foglalkoztatóknak
2017. július 1-jétől a társadalombiztosítási
kifizetőhellyel nem rendelkező
foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket
kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be.
Az elektronikus úton történő igénybejelentéshez egyrészt rendelkeznie kell a foglalkoztatónak (képviselőjének,
meghatalmazottjának) ügyfélkapus hozzáféréssel. Másrészt az elektronikus ügyintézéshez szükséges egy külön
regisztráció is az egészségbiztosítónál. Ennek érdekében
ki kell tölteni a „REGISZTRÁCIÓS LAP Elektronikus
ügyintézés keretében történő
ügyintézéshez" elnevezésű
nyomtatványt, mely az alábbi
internetes hivatkozások alatt
érhető el:

h t t p: / / w w w. n e a k . g o v.
h u /d at a /c m s10 0 9 2 7 9/
PEO.29.K.pdf (kézi kitöltéshez),
h t t p: / / w w w. n e a k . g o v.
hU/d a t a /c m s10 0 6 4 4 2 /
PEO.29.G.docx (gépi kitöltéshez).
A
http://www.neak.gov.
h u /d at a /c m s10 0 9 2 3 5 /
PEO.29.U.pdf link alatt pedig
megtalálható a Regisztrációs
lap kitöltési útmutatója.
A kitöltést követően a
Regisztrációs lapot Békés

megyében a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályához kell
eljuttatni (5600 Békéscsaba,
Luther u. 3. Postacím: 5601
Békéscsaba, Pf. 117.).
Kérjük, hogy azon foglalkoztatók, akik az elektronikus ügyintézéshez regisztrációval még
nem rendelkeznek, a Regisztrációs lapot mielőbb juttassák
el az illetékes hatóság részére.

Hatmillió forint a civileknek
Nyolcadik alkalommal támogatja a Békéscsaba és térsége fejlődését szolgáló nonprofit kezdeményezéseket a
Budapest Bank Békéscsabáért Program. A legutóbbi pályázati kiírásra jelentkező 32
civil szervezet közül 19 nyert
100–500 ezer forint támogatást. A 6 milliós forrást fele-fele
arányban a bank és a csabai
önkormányzat biztosította.

Újabb 3,6 milliárd forint Békés megyének,
tOP-keretből
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében újabb
3,625 milliárd forint értékben, 32 Békés megyei
projektről hozott támogató
döntést az Irányító hatóság
– tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke.
Ebben a fejlesztési ciklusban az uniós támogatások
60 százaléka gazdaságfejlesztésre fordítandó, ennek egyik fontos része a
TOP. Békés megye indikatív
TOP-kerete a 2014–2020as programozási időszakban 57,94 milliárd forint. A
megyére jutó TOP-források
lényegesen magasabbak a
fejlettebb nyugat-magyarországi megyékéhez képest.
Országosan a negyedik
legnagyobb fejlesztési forrással rendelkezik megyénk,
a felhívások kedvezményezettjei az önkormányzatok,
egyházak, civil szervezetek.
A pályázati felhívások legtöbb esetben 100 százalékos támogatási intenzitással
bírnak, nem igényelnek az
önkormányzatoktól önrészt,
és a támogatási szerződések megkötése után a támogatás 100 százaléka előlegként igényelhető.
Korábban 8,1 milliárd
forintnyi pályázat (foglal-

koztatási paktum, közlekedésfejlesztés) már pozitív
elbírálást kapott, május
elején született meg 18,3
milliárd
forint
értékben
179 pályázatról támogató
döntés. A mostani döntés
értelmében 3,625 milliárd
forint összegben 32 projekt
kapott zöld utat az alábbi felhívásokban:
• TOP-1.1.1-15 Felhívás
ipari parkok, iparterületek fejlesztésére (ipari park)
• TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (helyi piac)
• TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (ovi-bölcsi)
• TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
• TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (belvíz)
• TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút)
• TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (energetika)
• TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (egészségügyi alapszolgáltatás)
• TOP-4.2.1-15 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(szociális alapszolgáltatás)

Fotó: Zentai Péter
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A Békés Megyei Önkormányzat konzorciumi megállapodás keretében 12 támogatási kérelem esetében
érintett. Ez összegszerűen
1 599 894 439 Ft keret, ekkora forrás tekintetében kezdi
meg az önkormányzat a jelen
döntés értelmében a projektmenedzsmenti feladatokat.
Az első körös felhívásokból a mostani döntéssel újabb
3,625 milliárd forint értékű
pályázat megvalósítása kezdődik meg 23 településen. A
nyertesek között van egy egyházközség és egy nemzetiségi önkormányzat is.
A Magyar Államkincstár
mielőbb felveszi a kapcsolatot
a kedvezményezettekkel a támogatói szerződések megkötése érdekében, a közös cél,
hogy mielőbb aláírt szerződése legyen minden nyertes
pályázónak, ezután indulhat a
pályázatok megvalósítása.

Jubileumi vándorgyűlés
Nyomdászok találkoztak Békéscsabán

A nyomdászszakma hazai képviselői találkoztak
Békéscsabán a közelmúltban a huszonötödik,
jubileumi vándorgyűlésük alkalmával.
Az egykori Tevan Andor
Nyomdaipari Szakközépiskola a korábbi Kner Nyomda
munkaerő-szükségleteinek
kielégítésére jött létre. Erről beszélt Tálas Csaba, az
intézmény jogutódjának, a
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumnak az igazgatója. Mint mondta, amikor később a nyomdaipar háttérbe
szorult, új elemekkel kellett
kibővíteniük az oktatási kínálatukat. A közelmúltban
elvégzett újabb fejlesztések
azonban szükségessé tették,
hogy ismét megerősítsék ezt

a képzésüket, és egyre több
tanulót fogadjanak.
Ezek az új távlatok a csomagolóanyagok területén nyíltak meg a nyomdászat előtt.
Az egykor a könyvnyomtatásáról híres békéscsabai Kner
Nyomda utódja, a Marzek
Kner Packaging Kft. ma már
elsősorban ebben az ágazatban tevékenykedik, és sikerült
a szakma élére kerülnie. Ezt
bizonyítja az is, hogy a nyomdászok idei vándorgyűlésének
Békéscsaba adott otthont.
A házigazda képviseletében
Kása István Zoltán ügyvezető
elmondta, elismerésnek veszik
azt, hogy itt a teljes magyar
nyomdásztársadalom képviseltette magát. Hozzátette,
sokéves munkájuk van abban,
hogy egy ilyen rendezvény Békéscsabán jöhetett létre.

A minden évben megtartott szakmai találkozó utoljára 1995-ben járt Békéscsabán. A szervezők választása
azért esett idén újra a városra, mert a megújuló szakképzés és a létrejött új üzem,
az M-Flexilog bizakodásra
ad okot az ágazat szereplői számára. Fábián Endre,
a Papír- és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület elnöke
elmondta, országos szinten
gyenge lábakon áll a nyomdaipari szakképzés, ezért a
szakma képviselői mindanynyian büszkék arra, hogy
Békéscsabán ez felemelkedőben van, és komoly tannyomda is van itt, amelyet
a vándorgyűlés résztvevői
üzemlátogatás keretében tekinthettek meg.
Zsíros András
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Hogy soha ne felejtsünk…
A holokauszt helyi áldozataira emlékeztek

A holokauszt helyi áldozataira emlékeztek Békéscsabán a Széchenyi ligeti zsinagógában és az emlékfalnál.
Dr. Moskovits Sándor, a
Békéscsabai Zsidó Hitközség elnöke elmondta, hogy
a békéscsabai zsidókat 73
évvel ezelőtt, június 26-án
vitték el Auswitzba.
– Június 29-én értek oda
2200-an. Közülük 250-300
embert válogattak ki munkára, a többieket már a megérkezésük napján gázkamrába
küldték – mondta dr. Moskovits Sándor.
Múlt évben készült el az
emlékfal a zsinagóga mellett,
azóta sokan felkeresik, döbbenten olvassák a fal tégláin
szereplő 2950 ember nevét.

Az itt felsoroltak több mint kétharmadát Békéscsabáról hurcolták el, majd gyilkolták meg.
A hitközség szeretné kibővíteni az emlékfalat megyeivé,
hogy az innen elhurcolt mind
az ötezer ember neve szerepelhessen rajta.
Vantara Gyula országgyűlési
képviselő kiemelte: a XIX–XX.

század fordulóján sok zsidó
polgára volt Békéscsabának,
akik munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez. Rájuk emlékezünk, de az üzenet
szól az utódoknak is, hogy ne
merüljön feledésbe, mi történt
73 éve, és soha többé ilyen ne
fordulhasson elő.
K. M., M. E.

Időutazás a TegnapUtánnal
A múlt és a jelen egy képen: TegnapUtán címmel
nyílt fotókiállítás a Jaminai
Közösségi Házban. A tárlaton olyan alkotásokat láthatnak az érdeklődők, amelyek
Békéscsaba mai és akár 50,
60, 70 évvel ezelőtti állapotát
mutatják be egy-egy fotón.
Péter Enikő kulturális szervező, Nagy Tibor fotós, grafikus, a Fortepan oldal és Tuska János gyűjtő jóvoltából.

Mesélő múzeum
Pátkai Ervin, Paco Rabanne és Iggy Pop együtt a múzeumban
Pátkai Ervin nyolcvan esztendővel ezelőtt Békéscsabán született szobrászművész, aki az 1956-os
forradalom és szabadságharcban vállalt szerepe miatt kénytelen volt elhagyni
Magyarországot. Párizsban telepedett le, és vált
a modern szobrászat európai rangú és hírű képviselőjévé. A Munkácsy
Mihály Múzeum az alkotó
születésének nyolcvanadik évfordulóján, halála
után harminckét esztendővel rendezi meg Pátkai
Ervin első Békés megyei,
plasztikákat is felvonultató
önálló tárlatát.
Pátkai Ervin első szakmai sikerét 1961-ben aratta, amikor
Kozmosz című művével díjat
nyert a 2. Párizsi Biennálén.
Az azóta sajnos szétbontott
nagy méretű, átjárható szobor, amely egykor állami vásárlás útján került a Musée
d’Art Moderne de Ville de Paris kiállításába, négy alkotó
közös munkájaként született.
Alkotótársai voltak a szintén 1956-ban, a forradalom
után hazánkat elhagyó Kilár
István, a francia faszobrász,
Jean Feltrin és a spanyol
Francisco de Rabaneda. A
családjával még gyermekkorában Baszkföldről Pá-

rizsba menekült Francisco
Rabaneda Cuervo az École
National Supérieure des
Beaux-Arts építészhallgatójaként segítette a mű létrejöttét. De hogy ki is ő? Az ekkoriban realista szemléletű
építész a Kozmosz születése
után néhány évvel, 1964ben vált híressé a szokatlan
anyagokkal, fémekkel és műanyagokkal való merész kísérletezései kapcsán. Ekkor
már divattervezőként működött, a nevét pedig Paco
Rabanne-ra változtatta.
Pátkai Ervin kiállítását egy
olyan formabontó előadás
kíséri, amely kiváltja és élményszerűbbé teszi a múzeu-

mokban szokásos tárlatvezetést. Az előadáshoz készített
filmben a múzeum bemutatja
Paco Rabanne újabb kísérleteinek eredményét, a néhány
évvel ezelőtt csokoládéból készült esküvői ruhát, valamint
azt a parfümöt, amelyhez nevét, reklámjához pedig arcát is
Iggy Pop kölcsönözte.
Az „Ami monumentális:
akaratot fejez ki...” – Pátkai
Ervin szobrászművész kiállítása 2017. augusztus 20-áig
látható a Munkácsy Mihály
Múzeumban.
Gyarmati Gabriella
művészettörténész,
a kiállítás kurátora és
látványtervezője

Tűzugrás tánccal, zenével
Vigadalom és Múzeumok éjszakája

Egyensúlyban a tehetség
Nemzeti Tehetség Program
2016. 07. 01.–2017. 06. 30.

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház /CsEÖH/ működtetője,
a békéscsabai Egyensúly AE Egyesület a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának keretében, NTP-CSSZP-M-16-2016-00014 azonosítószámmal, „Egyensúlyban a tehetség” címmel az egész megyét lefedő komplex, szemléletformáló programsorozatot bonyolított le 2016. 07. 01–2017. 06. 30. között. Programjainkat 2016 őszén a
ﬁatalok számára rendezett alkotónapokkal kezdtük, majd nyílt napok megszervezésével
és lebonyolításával folytattuk. Időrendi sorrendben ezt követte a rendszertábla-tréning
tanároknak és családi reziliencia műhely szülők és nevelőszülők számára. Tehetséggondozó szakember is tartott a projekt keretében előadást szülőknek és pedagógusoknak.
A megye iskoláiba sikerült eljuttatnunk konﬂiktusfeloldást segítő tréningeket és szociális kompetenciát fejlesztő tréningeket általános iskolás és középiskolás diákoknak.
Tréningeket tartottunk többek között Gyulán a Karácsonyi János Katolikus Általános
Iskolában, valamint a Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban, a mezőberényi Petőﬁ Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban, a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és
Óvodában, a Dobozi Általános Iskolában, a Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános
Iskola medgyesbodzási tagintézményében és a Kötegyáni Általános Iskolában. Tavaszszal szintén nyílt napokat, alkotónapokat szerveztünk a diákok és családjaik számára.

Táncház, a Suttyomba zenekar, mesék, játszóház,
népi kismesterség-bemutatók, népművészeti vásár,
máglyagyújtás és tűzugrás
várta az érdeklődőket június 24-én Békéscsabán, a
Szent István téren a Szent
Iván Napi Vigadalomban. A
Munkácsy Mihály Múzeum
és a Munkácsy Emlékház
ugyanekkor a Múzeumok
éjszakája programjait kínálta az érdeklődőknek.
– A Szent Iván-napi tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célja volt régen. A
szerelmespárok például együtt
ugrották át a tüzet, ezzel is kicsit jobban összeforrasztva a
kapcsolatukat – mondta el ifjabb Mlinár Pál, a Balassi Táncegyüttes művészeti vezetője, a
tűzugrás egyik szervezője.
A Szent István téren június 24-én este hattól volt
tánctanítás, énektanítás és
a zenekar is folyamatosan
húzta a talpalávalót. Ezúttal
a közönséget is könnyen be
tudták vonni a programokba.
Ugyanekkor a múzeum
és az emlékház udvara és
a termei is megteltek a Múzeumok éjszakája rendezvényeire érkezőkkel. Voltak
gyermekprogramok, zenés
programok, divatbemutatók,
zseblámpás tárlatvezetés,
de be lehetett menni a néprajzi raktárba is.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Elek Tibor adta át a díjat Molnár Lajosnak
Irodalmi délutánnal zárták
a könyvhét békéscsabai
programjait. Az ünnepi alkalmon öt új könyvet és a
Bárka irodalmi folyóirat idei
harmadik számát mutatták
be, valamint átadták az idei
Körösök Gyöngye díjat is.
A Szlovák Tájházban találkozott a Bárka szerkesztősége
és az olvasóközönség, ahol
több Békés megyei alkotó
könyvpremierjét is megtartották. Banner Zoltán az elmúlt 25 év írásait válogatta
össze, amelyekben a 20.
századi erdélyi képzőművészeti alkotások vannak a
középpontban. Emellett Kiss
Ottó bemutatta Ne félj, apa!
című alkotását, valamint egy
novellagyűjteményt
Úszólecke címmel, ami a nyolc
éve elhunyt Pánics Ferenc
alkotásait foglalja össze, de
Szuromi Pál legújabb verseskötetét is megismerhették az
érdeklődők.

Az ünnepi alkalmon az érdeklődők megismerhették a
legújabb Bárkát is. Elek Tibor
főszerkesztő kiemelte, hogy
több csomópontja is van ennek
a számnak. Egy Garaczi László-versösszeállítással indul, a
tanulmányok rovatban pedig
Arany János életművével két
kiváló esszétanulmány foglalkozik. A színházrovatban a
debreceni Deszka Fesztivállal
és a sepsiszentgyörgyi színházi műhellyel foglalkoznak,
kritikarovatuk pedig a legutóbbi
legfontosabb könyveket veszi
górcső alá.
A Körös Irodalmi Társaság
elnöksége ebben az évben is
odaítélte a Körösök Gyöngye
díjat, amit az a szerző kaphat
meg, aki a legfontosabb, legértékesebb publikációkkal örvendeztette meg a közönséget.
Idén Molnár Lajos vehette át az
elismerést, aki Csendzuhatag
című verseskötetével jelentkezett az ünnepi könyvhétre.
Kovács Dávid

Az Életrevalókkal kezdődött az idei programsorozat

A Csabai Nyár mindenkit
vár! Minket, akik itt nőttünk
fel, itt élünk, és azokat is,
akik vendégként érkeznek
hozzánk szeretteikhez, rokonaikhoz a legforróbb napokban. A fesztivál azért jött
létre, hogy minél több kulturális, zenei és sportélménynyel gazdagodjunk. Büszke
vagyok arra, hogy hazánk
leghosszabb, egybefüggő
rendezvénysorozatának
Békéscsaba ad otthont – fogalmazta meg gondolatait
a nyár idei programjaival
kapcsolatban Szarvas Péter
polgármester.
A szervezők ezúttal is úgy állították össze a Csabai Nyár
programjait, hogy azok az értékek ápolását, kulturális kincseink továbbadását szolgálják, és minőségi szórakozást
nyújtsanak a résztvevőknek.
Szabadtéri rendezvény lévén
az időjárás már rögtön az elején közbeszólt. Június 16-án

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Körösök Gyöngye díjas Molnár Lajos

Idén is mindenkit vár a Csabai Nyár

Az Életrevalókat az esős idő miatt a Csabagyöngyében láthatta a közönség
tartották volna az Életrevalók bemutatóját a városháza
díszudvarán, azonban éppen
akkor leszakadt az ég, akkora
eső esett, hogy ezt el kellett

halasztani. Az előadást végül
péntek helyett vasárnap, a
Csabagyöngye Kulturális Központban láthatta a közönség,
amelynek tagjaival feledtette a

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

könyvhétzáró

A csabai élet eseményei

Pindroch Csaba egyszemélyes vígjátéka a Segítség, megnősültem!

kellemetlenséget Vadász Gábor és Hirtling István nagyszerű játéka. A Játékszín előadása
egy kerekes székre ítélt arisztokratának és ápolójának, egy
külvárosi szegény negyedben
élő, börtönviselt fiatalembernek az őszinte barátságáról,
az előítéletekkel való leszámolásról szólt.
A Csabai Nyár keretében
elindultak a sporthétfők a főtéren. Július közepéig még
számos előadás várja az érdeklődőket a városháza díszudvarán, a TeÁtriumban és
a színház előtti téren, majd a
nyár második felében főként a
Szent István téren és a Csabagyöngyénél lesznek programok. Érdemes tájékozódni,
érdemes választani az idei
kulturális bőségtálból.

színjátszófesztivál a Békéscsabai Jókai színházban
Három siketekből és nagyothallókból álló csoport mutatott be színdarabot
A közelmúltban kétnapos
színjátszófesztivált rendezett a Békéscsabai Jókai Színház és a SINOSZ
Békés megyei szervezete,
amelyre három siket és
nagyothalló tagokból álló
színjátszó csoport jelentkezett.

Két nap alatt állították színpadra a jelenetet

A témaadó cikk a Délmagyar című napilap egyik híre
volt. Nemrég a hídi vásárban, az újszegedi liget bejáratánál négy póni járt körbekörbe egy rúdhoz rögzítve,
hátukon
gyermekekkel.
Azon kezdett el polemizálni
a média az állatvédő egyesületekkel, hogy ez állatkínzás-e, avagy sem. Ez a

történet ihlette meg Tallér
Edinát, aki megírta A pónik
repülnek című művét.
A csapatoknak az volt
a feladatuk, hogy két nap
leforgása alatt színpadra állítsák a jeleneteiket.
A rendezvénysorozatra a
budapesti Ergo Sum Jelszínház (rendező: Kámán
Orsolya), a Csongrád megyei Fülesbaglyok (rendező:
Tarsoly Kriszta) és a „hazai
pályán” szereplő, Halló(k) itt
vagyunk (rendező: Tege Antal) névre hallgató csoport
jelentkezett.
A színjátszófesztivál fővédnöke Bíró Csaba, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke

kiemelte, nagyon fontos,
hogy a színművészek önzetlenül segítenek a sérült
társaiknak és bevonják őket
a színházi élet rejtelmeibe.
Komáromi Anett ötletgazda arról beszélt: annyival
izgalmasabb ez, mint egy
„átlagos” drámaíró verseny,
hogy itt jelnyelvi tolmácsok
segítségével születnek meg
a darabok.
– Jó lehetőség ez a hallássérültek számára is,
mert megmutathatják, hogy
ugyanannyira képesek, mint
halló társaik. Nemcsak fiatalok jöttek, vegyes a korosztály, ez is színesíti a programot. A budapesti csapat
rutinosnak számít már, míg

a Csongrád és Békés megyei csapat tavaly alakult –
tudtuk meg Bognár Gyöngyitől, a SINOSZ Békés Megyei
Szervezetének titkárától.
A fesztiválon a látás- és
hallássérülteknek
meghirdetett vers- és novellaíró pályázat díjátadóját is
megtartották. Az első Szilágyi Alex Vívódás című
verse és Szalayné Komlósi
Gizella Suttogások a szélben című műve lett. Második Kelemen Györgyné Edit
A titokkal, harmadik helyen
pedig Molnár Ilona végzett
az Amikor című verssel.
Különdíjat kapott továbbá
Fazekas Géza, Pis Mátyásné és Balogh Melinda.
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In memoriam
dr. gyimesi andrás

Dr. Gyimesi András 1950.
december 4-én született
Nagybánhegyesen. Orvosi
diplomát 1976-ban szerzett
a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen.
Pályáját Gyulán, a Megyei
Kórház I. Belgyógyászati
osztályán kezdte, ahol 25
éven át dolgozott. Belgyógyászatból 1981-ben, endokrinológiából 1989-ben szakvizsgázott, 1996-ban lett a
Magyar Diabetes Társaság
diabetológus orvosa.
2002-ben nevezték ki a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház II. Belgyógyászatának
osztályvezető
főorvosává.
Gyulai évei alatt munkatársaival korszerűsítette a cukorbetegek ellátásának gyakorlatát, és a cukorbetegek
megosztott gondozási modelljét, amelyet Békéscsabán
megerősített és fejlesztett.
Munkássága által Békéscsa-

ba kiemelt diabétesz szakellátó hely, oktatóközpont lett.
2009-től a békéscsabai kórház 110 aktív belgyógyászati
ágyának irányítása, 2014 óta
a krónikus részleg felügyelete
is feladata volt.
Tevékenységét betegei és
kollégái szeretete, megbecsülése mellett számos elismerés is kísérte.
Dr. Gyimesi András főorvos úr egész életében a betegek és kollégák tiszteletét,
a szakma iránti alázatot, a
megértést, az élet szeretetét
és a szerénységet képviselte.
Sikeres orvosi karrierjének
méltósággal viselt, hosszú
betegsége 2017. június 10-én
vetett véget.
Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében.
Dr. Becsei László
főigazgató főorvos
a Békés Megyei Központi
Kórház munkatársai
nevében

A LENCSÉSI A MI OTTHONUNK 2017
A JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET
a Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja cím elnyerésére
A verseny célja, nyilvánosságot és elismerést adni azon Lencsési
lakótelepi polgároknak, akik közérdekű munkával szebbé, virágosabbá
teszik közvetlen környezetüket.
Nevezési határidő: 2017. június 30.
Nevezési kategóriák:
1. Virágos balkon és ablak
2. Virágos előkert, ház előtti virágos közterület.
3. Közterületen kialakítandó virágoskert
Mellékelni kell a kert pontos helyét, az ültetendő virágok listáját.
A borítékon kérjük feltüntetni a nevezési kategóriát. Közintézmények is
pályázhatnak.
Nevezési lap: – Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi
Házában – www.bekescsaba.hu
Az elbírálás szempontjai:
A növénykiültetés kialakítása, növények mennyisége, gondozottsága,
esztétikai hatás.
A virágoskert tervezése, megvalósíthatósága, fenntarthatósága.
A pályázat kiértékelését szakmai bizottság végzi. (Tímár Ella, Huszár
Endre, Komoróczky József, Petri György)
Örökös díjat kap az a pályázó, aki három alkalommal első helyezést ért el.
Bírálata 2017. július hónapban várható, előzetes értesítés nélkül,
személyes megtekintés alapján.
Kategóriánként három helyezés kerül díjazásra.
Első helyezett:
30 000 Ft-os vásárlási utalvány
Második helyezett: 25 000 Ft-os vásárlási utalvány
Harmadik helyezett: 20 000 Ft-os vásárlási utalvány
Harmadik kategória: 25 000 Ft-os vásárlási utalvány
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 19-én a Lencsési Közösségi
Ház Szent István Napi Előzetes ünnepi rendezvényén.
Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Dr. Ferenczi Attila
József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője

Csabai Mérleg

Nagy Imrére emlékeztünk
Nem fordított hátat, nem állt félre

Idén Nagy Imre halálának
59., újratemetésének 28.
évfordulóját tartjuk. Ez
alkalomból, június 16-án
a Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezete rendezett koszorúzással egybekötött megemlékezést a
miniszterelnök békéscsabai mellszobránál a róla
elnevezett téren.
Az esemény a Himnusz közös
éneklésével kezdődött, majd
Szabó László, az Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégium tanára emlékezett meg a
mártír miniszterelnökről. Nagy
Imre életéről, munkásságáról,
haláláról és a rendszerváltáskor történt újratemetéséről beszélt Szabó László.
Ezután a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola diákjai tartottak zenés megemlékezést
Galambosné Ivacska Hajnalka tanár segítségével, majd a

résztvevők koszorút helyeztek el Nagy Imre mellszobránál. Többek közt a Zwack
József Szakképző Iskola, a
Pofosz és a Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezetének képviselői koszorúzták
meg a szobrot.
Nagy Sándor, a társaság
elnökének véleménye sze-

rint, az 1958. június 16-án
kivégzett miniszterelnök maximálisan tudott azonosulni
az emberek követelésével.
Éppen ezért kellett meghalnia: a nép kérését meghallva,
azt teljesítve nem volt hajlandó lemondani pozíciójáról.
Hozzátette: úgy gondolja, ha
Nagy Imre az elveinek hátat

fordítva félreáll, életben maradhatott volna.
A megjelentek az emlékezés
mécseseit tették a szobor lábához, ezzel is tisztelegve azon
két miniszterelnökünk egyike
előtt, aki a magyar történelem
során mártírhalált halva fejezte
be a magyar nép szolgálatát.
Busi Ottó

töretlen motivációval dolgozik gécs Béla
A 80 éves tipográfus és
helytörténeti kutató, Gécs
Béla tipográﬁai munkáiból, válogatott írásaiból és
megjelent könyveiből nyílt
kiállítás a Békés Megyei
Könyvtárban.
Gécs Béla április 18-án ünnepelte 80. születésnapját. A
Csabai Mérleg nélkülözhetetlen tagjának, a Békéscsaba
anno című rovat állandó szerkesztőjének kiállításán igazi
csodák várják a látogatókat.
– A tárlat közelebb hozza a szemlélőhöz Gécs Béla
munkásságát, még ha nem
is mutatja be gazdag pályafu-

tásának minden korszakát. Ő
nyomdaipari szakemberként,
tipográfusként, könyvíróként is
maradandót alkotott. Erkölcsi
parancs számunkra, ha van
olyan személy, aki nyugdíjba
vonulását követően is aktív
maradt, folyamatosan segíti a
várost, akkor becsüljük meg és
fejezzük ki tiszteletünket iránta
– fogalmazott Szarvas Péter
polgármester a tárlat megnyitóján, majd az Angyalos díszkút kicsinyített mását nyújtotta
át a tipográfusnak.
– 63 éve folyamatosan dolgozom. Ezzel kelek és ezzel
fekszem, hisz azt csinálhatom, amit szeretek – jegyezte

meg Gécs Béla, akinek Békéscsaba újratelepítése 300.
évfordulója megünneplésére
is vannak ötletei.
A tárlaton – amely július
1-jéig látogatható – Knyihár

Békés Megyei Könyvtár

N YÁ R I TÁ B O R O K 2 0 1 7
A Körösök Völgye Látogatóközpontban
Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a festôi szépségû Széchenyi
liget, melynek árnyas fái között csodás épület magasodik. Ide várunk Titeket
napközi jellegû nyári táborainkba hétfôtôl péntekig 8.00-17.00 óráig!

Július 3-július 7. - Varázskezek kreatív tábor

Gyere közénk, ha igazi csajos táborra vágysz,
ahol ékszereket, ajtó-, asztaldíszeket és még sok
érdekes ajándékot készíthetsz. A varázslat a te
kezedben, lelkedben, szemedben van, melyekkel
együtt alkotunk, rajzolunk, kézmûveskedünk
mindenki örömére. Az együtt eltöltött idôt sok
játékkal, mesével, szabad mozgással színesítjük,
és még az arcfestést is kipróbálhatod, ha szeretnéd.
(Korcsoport: 8-12 éves korig)

Július 24-július 28. - Nyomozóképzô tábor

A táborban az lesz a feladatod, hogy nyomokat keress, tanukat
hallgass ki, ujjlenyomatokat gyûjts, és profi detektívvé válj! Rejtélyeket oldunk meg, eltûnt kincsek után kutatunk és elkészítjük
a saját nyomozó felszerelésedet. Részt vehetsz a csapatok egyhetes
versenyén, ahol a legtöbb pontot gyûjtôk jutalomban részesülnek. Ha
ez még nem lenne elég, valódi detektívekkel találkozhatsz, akik igazi
nyomozó kellékeket mutatnak meg neked! (Korcsoport: 6-10 éves korig)

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
Programok:
Papírfonás az alapoktól – klubfoglalkozás. Páros héten (június 26-ától)
hétfőnként 14–18 óra között a Békés
Megyei Könyvtárban, páratlan héten
(július 3-ától) hétfőnként 14–18 óra
között a Lencsési Könyvtárban (Békéscsaba, Pásztor u. 17.).
Nyári nyitvatartás:
2017. július 3–29.
Ügyelet:
Hétfőtől péntekig 8.00–11.00
Nyitva:

Részvételi díj: 17.000Ft / turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza,
melyek közül a tízórait és az uzsonnát helyben fogyasztjuk, ebédelni a
Csabagyöngye éttermébe megyünk)
Jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye
Látogatóközpontban. A jelentkezéssel egyidôben 5000 Ft elôleget kérünk.

SZOLGÁLTATÁSOK:
Születésnapi újság
Ajándékozzon egyedi kiadványt egy
ünnepelt számára olyan kordokumentumokból, amely a jeles napon
aktuális volt. Az elkészülő ünnepi
számban lehetőség van fénykép,
illetve gólyahír megjelenítésére is,
amely egyedivé teszi az ajándékot.
100 éve történt
A könyvtár a Békés című hetilap 100
évvel ezelőtti számaiból érdekes híreket helyez el havonta a földszinti tablón, a honlapon és a Tumblren működő
blogján (https://goo.gl/rqwfHw).

Hétfő

14–18 óra között

Büfé a könyvtárban!

Kedd

11–18 óra között

Szerda

11–18 óra között

Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be
egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!

Csütörtök 11–18 óra között
Péntek

11–18 óra között

Szombat ZÁRVA
Nyitás: 2017. július 31. 14.00

www.korosonaturpark.hu
Kövess minket a facebook-on: www.facebook.com/korosokvolgye

János, a Kolorprint Kft. ügyvezetője mutatta be Gécs
Béla és a cég legújabb közös
kiskönyvét, amelynek címe
Nyomdászat, nyomdászok.
Kovács Dávid

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

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

Csabai Mérleg

színes

Prevenció a vakációban
A rendőrség tanácsai a nyári szünetre

Ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, gondoskodjunk
gyermekeink utazásakor
a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági
öv, gyerekülés, bukósisak
használatáról, és vigyázzunk értékeinkre minden
helyzetben. Többek között
ezekre hívja fel a ﬁgyelmet
a rendőrség a nyári szünetben.
A szakemberek egész tanévben járták tájékoztató foglalkozásokkal az iskolákat, de
a vakáció kezdetén érdemes
átismételni a legfontosabb
tudnivalókat. Megkezdődött
a nyár, sok fiatal vesz részt
ilyenkor például fesztiválokon.
A bűnmegelőzés érdekében
a rendőrség többek között
azt tanácsolja a fiataloknak,
lehetőleg ne magányosan
szórakozzanak, sőt, a szakemberek szerint érdemes a
folyamatos kapcsolattartásról is gondoskodni. Telekné
Furák Mónika rendőr alezre-

Nyaranta több gyermek van az utcán, ﬁgyeljünk rájuk
des, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának vezetője
ugyanezt kéri a gyerekektől
is: jelentkezzenek néha szüleiknél, nyugtassák meg őket,
hogy minden rendben van.
Nemcsak a vagyonvédelemre, hanem a közlekedésbiztonságra is érdemes nyáron jobban odafigyelni. Pardi
Ildikó rendőr alezredes, a
Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára ezt
azzal húzta alá, hogy a sta-

tisztikák szerint is megnövekszik ilyenkor a gyerekeket ért
balesetek száma.
Vargáné dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője különösen arra
hívta fel a figyelmet, hogy
ilyenkor sokkal több gyermek
van az utcán, ráadásul sokkal többen közlekednek önállóan a tanítási időhöz képest,
érdemes az autósoknak erre
is odafigyelni.
Zsíros András

Focikapuk ajándékba
Szeleczky Erzsébet, a
Kazinczy
iskola
korábbi
igazgatója évekkel ezelőtt
csatlakozott a Vasárnapi Iskola mozgalomhoz, melynek
keretein belül főként Böjte
Csaba gyermekotthonaiban
tevékenykedik. A közelmúltban Bíró Csabával, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és
sportbizottság elnökével és
Turiné Kovács Márta osztályvezetővel tettek látogatást a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai árvaházában, ahova a temérdek labda

mellett kettő darab kis méretű
focikaput vittek ajándékba.

A kapukat egy csabai vállalkozó készítette.

MESEHÁZ

MUZSIKÁLÓ UDVAR

2017. július 18-án, KEDDEN 20 órától
a Meseház udvarán, Békéscsaba, Békési út 17.

Grencsó Bipolar Collective + Lewis Jordan (H/USA)

Régóta vártuk Békéscsabán... Grencsó, a hazai jazz ezerarcú, örökmozgó, örökifjú
és örök kereső figurája ismét találkozik afro-amerikai lelki testvérével, a szaxofonosköltő Lewis Jordannal.
Lewis Jordan (alto sax. versek)
Grencsó István (fúvósok)
Benkő Róbert (bőgő)
„Számomra István azzal a szellemiséggel közelíti meg a zenét, amely engem
leginkább foglalkoztat. A szabad zenét ugyanúgy értelmezi, ahogy az bennem is
rezonál: van benne szenvedély, energia és szívből jön. Szerzeményei és kifejezési
szabadsága együtt vezetnek el egy kompromisszummentes és érzékeny élményhez.” Lewis Jordan
Belépés ingyenes.

SUMMER MOOVIE IN THE GARDEN

kertmozi a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
2017. július 5-én, szerdán 20 órakor
SZERELEMRE HANGOLVA
Wong Kar Wai filmje, 2000.

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Faültetés és ajándék a Lencsési iskolában
Elballagtak az általános iskolák végzősei is. A Lencsésin 2011 óta a búcsúzó nyolcadikos osztályok egy-egy
fát ültetnek az iskola melletti
területen. Ezúttal négy kőriscsemetével gazdagodott
a park, ahol már egy egész
fasor áll. Vida András igazgató elmondta, a gesztus segíti
élhetőbbé, zöldebbé, szebbé
tenni városunkat, és az arra
járó fiatalokat később is emlékezteti majd iskolás éveikre.
Ötödik éve, hogy a Lencsési Kulturális és Sportegyesület táblagépet ajándékoz
a Lencsési Általános Iskola
néhány végzős diákjának. Az
intézménybe az ajándékot dr.
Ferenczi Attila tanácsnok vitte el, aki maga is hozzájárult
a gyerekek jutalmazásához.
Idén Hódos Andrea, Doba
László Eliot és Mák Tamás
kapott tabletet annak elismeréséül, hogy a lehető legtöbbet hozták ki magukból.

gyerekek a szerkesztőségben
Nem mindennapi vendégek érkeztek nemrégiben
a Békéscsabai Médiacentrum
szerkesztőségébe.
Az evangélikus iskola 2. b
osztályos tanulói a vakáció előtti utolsó napokban
látogattak el a stúdióba,
ahol Bali-Hatala Boglárka
főszerkesztő tartott „idegenvezetést”. A diákok
körbejárták az épületet, és
megismerkedhettek a televíziós műsorgyártás folyamataival. Horváth Szabolcs
megmutatta nekik, hogyan
dolgozik egy hírolvasó, és
a gyerekek kipróbálhatták

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

Kiülős koncertek a stégen:
Június 30., (péntek) 19.00

Hangácsi Márton A koncert után:
Mozi a stégen – szabadtéri filmvetítés

Július 7., (péntek) 19.00
BABEL Acoustic

Július 14., (péntek) 19.00
Magidom

Csabai Nyár a Főtéren:

Július 16., (vasárnap) 18.00

Vasárnapi játszóház a Jaminai Közösségi Házzal

Július 17., (hétfő) 20.00

Megnyitó „Viva il Barocco” – Ba-

rokk zenei gyöngyszemek az Alföld

Quartet előadásában Közreműködik
Benkő Mihály lanton és Uhrin Viktor
hegedűn

Július 18., (kedd) 19.00

A Békéscsabai Városi Nyugdíjas

Egyesület I. Nyugdíjas és Civil Kulturális Találkozója. A Népdal napja
Július 19., (szerda) 19.00

2017. július 19-én, szerdán 20 órakor
HALOTT EMBER
Jim Jarmusch filmje, 1995.
Eső esetén kezdés 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Belépés ingyenes.

elbúcsúztak a végzősök

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

A Békéscsabai Városi Nyugdíjas

Egyesület I. Nyugdíjas és Civil Kulturális Találkozója. A Tánc napja
Július 20., (csütörtök) 19.00

Hetvenszer Hétszer Bocsánat koncert
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A Csaba Rádió bemutatja: Fröccsöntő hétvége
Július 21., (péntek) 20.00
PASO
Július 22., (szombat) 20.00
FISH!
Július 23., (vasárnap) 18.00
Vasárnapi játszóház a Munkácsy
Emlékházzal
Július 24., (hétfő) 19.00
Oláh Imre orgonaestje
Július 25., (kedd) 19.00
Őrtorony-koncert
Július 26., (szerda) 19.00
Modern táncbemutató
Július 27., (csütörtök) 19.00
Antovszki Band-koncert
Július 28–29., (péntek–szombat)
Big Band Találkozó a Csabagyöngye
teraszán
Július 30., (vasárnap) 18.00
Vasárnapi játszóház az Arany János
Művelődési Házzal
Július 22., (szombat)
Gerlai falunap
A Megyeri Kézműves Falu játszóháza, Csizmadia Szonja interaktív
gyermekműsora, ugrálóvár, arcfestés, Csabai Színistúdió, agility
kutyashow, Hevesi Happy Band,
retro disco

magukat ebben a szerepben. A lurkók nagyon él-

vezték, hogy beleshettek a
kulisszák mögé.

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY
EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Június 30., (péntek) 15.00
Évadzáró Családi Nap a jaminai
védőnők szervezésében
Július 8., (szombat) 15.00
Népi Díszítőművész Szakkör
Július 10., (hétfő) 10.00
Varázsének Hevesi Imi bácsival
Július 13., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Főzőklub
Táborok
Július 3–7., Teszvesz tábor
A tábor foglalkozásain festve, rajzolva, vágva, ragasztva,
ügyeskedve
újrahasznosítjuk
környezetünk „kincseit”.
Július 17–21., Ovis angol tábor
Híres angol és amerikai rajzfilmfigurák adják a tábor fő témáját;
egy napra is el lehet jönni!
Július 24–28., English Club
angol tábor
Délelőtt játékos angolórák, délután pedig kerékpáros kirándulások várják a résztvevőket.

Augusztus 14–18. Kisművész
Kreatív Főzőtábor
Olyan ételeket készítünk, amelyeket a gyerekek ismernek és
szeretnek, lehetőségük lesz
zöldséget hámozni, tésztát gyúrni, keverni-kavarni, kreatív módon alkotni.
Bővebb információ és
jelentkezés: 66/445-655,
jaminaikozhaz@gmail.com
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Az „Ostor, de karikás” nyári
tábor nyitott előadása:
Június 29., (csütörtök) 15.00
Czene Ferenc: A solymászat elméleti és gyakorlati bemutatója
Augusztus 21–25., „Kisfestő”
tábor
Képzőművészeti
technikákat
megismertető foglalkozások Baji
Miklós Zoltánnal. A festésen kívül pasztell, akvarell, montázs
technikával is dolgoznak és az
agyagozást is kipróbálhatják a
részt vevő 6–12 éves korú gyermekek.
Bővebb információ és jelentkezés: 66/442-080,
munkacsyhaz@internet-x.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Újra edzésbe állt
a Békéscsaba 1912 előre

támogatás a csabai élsportolóknak
Milliós összegekkel segíti a város a versenyeztetést

Új, egyéni támogatással
segíti a világversenyeken
kimagaslóan
szereplő
sportolókat Békéscsaba
önkormányzata. A közgyűlés a 2017-es költségvetésben 20 millió forintot
különített el erre a célra.
A közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság
döntése alapján egy esztendőben tíz élsportolót
támogatnak.
A csapaton belül történtek kisebb-nagyobb változások
Alig két héttel a 2016/2017es szezon végét követően,
újra edzésbe állt a csabai
labdarúgócsapat, hiszen
július végén már útjára indul a labda az NB II-ben.
A tavalyi szezonban ötödik
helyen záró békéscsabai
klub körül nem állt meg az
élet. A bajnokság végét követően, a csapaton belül
történtek
kisebb-nagyobb
változtatások, hiszen voltak
távozók és új igazolások is.
Nagy Sándor első osztályú
múlttal, rutinos védőként
Ceglédről érkezik. Visszatér
Békéscsabára Király Patrik,
aki a Szeged 2011 csapatától
teszi át székhelyét. A Sopron
volt szélvészgyors támadója,
Eszlátyi István is lila-fehér
mezben lép pályára a következő szezonban. Ribánszki
László, aki kölcsönben érkezett Mezőkövesdről, marad
még egy évig. Szintén kölcsönként érkezett Dlusztus
András, aki óriási szerepet
vállalt a váciak védelmében
a 2016/2017-es szezonban.
További két lehetséges név is
szerepel az érkezők között.

Távozik Bagi István és Juhász György. Spitzmüller István, Fabio a külföldi szabály
miatt kénytelen elhagyni a
lila-fehéreket. Szintén nagy
érvágás a kölcsönjátékos Kelemen Dávid elvesztése. Ő a
védelem egyik meghatározó egyénisége volt, a csapat
egyik alapemberévé nőtte
ki magát, de a klubja visszarendelte. További távozó még
Hrabina Alex, Bozsó Milán
és Zelenyánszki László, akik
máshol folytatják a következő
szezonban.
A következő hetekben, a
fizikális és a taktikai felkészülésen lesz a hangsúly. A
lila-fehérek napi két edzés
mellett, rengeteg időt töltenek a taktikai felvételek átfésülésével, átbeszélésével. A
csabai gárda a 2017/2018-as
szezonban szeretne odaérni a
feljutást jelentő első két helyre
és szeretné látványos, támadó szellemű, sokgólos játékkal
kiszolgálni a közönséget.
Boér Gábor vezetőedző kiemelte: támadóbb jellegű futballt szeretnének, és előre kell
lépni az eredményességben is.
Papp Ádám
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A kiírás szerint a versenyzők közül legalább egynek
parasportolónak kell lennie.
Ennek megfelelően Mihály
Réka, az atlétikai klub sportolója is szerepelhet a programban, aki a hallássérültek
olimpiájára készül.
– Köszönöm szépen a városnak a támogatást. Sokat
segít a felkészülésben, abban,
hogy minél jobb legyek – fogalmazott Mihály Réka, aki
tavaly a város támogatásával
vett részt az utánpótlás Európa-bajnokságon, ahol két
aranyérmet nyert.
Az önkormányzat a költségvetésben összesen egy
40 milliós keretet határozott
meg, ebből mintegy 14 millió

forintot a BRSE nemzetközi
szereplésére fordítanak, 6 millió forintot pedig rangos sportrendezvények szervezésére.
További 20 milliót osztanak el
az egyéni versenyzők között.
– Háromoldalú szerződést
írtunk alá, amelyben a várost
a szakbizottság képviselte,
mellette a sportoló, illetve a
klubok elnöke írta alá a megállapodást. A támogatást csak
a sportolók versenyeztetésére
és az ezzel kapcsolatos költségekre költheti el – emelte ki
Kiss Tibor alpolgármester, aki
hozzátette: a város kiemelten
segíti a sportot, hiszen a költségvetése két százalékát fordítja erre a területre.
A szakbizottság a névsort egy pontértéktáblázat
segítségével határozta meg
annak érdekében, hogy minél igazságosabb legyen a
támogatási rendszer.
– Ezt egy rendkívül szigorú
pontértéktáblázat szerint számítjuk ki. Nagyon fontos, hogy
mindig két évet veszünk figyelembe azért, mert ha például
megsérül egy sportoló, akkor
lehet, hogy ki kell hagynia egy
világversenyt – tudtuk meg Bíró
Csaba bizottsági elnöktől.

Pontértéktáblázat alapján számítják ki az összegeket

Egyéni támogatással segítik a kiemelkedő sportolókat
A rendszerben utánpótláskorú versenyzőket is támogatnak, amivel a felkészülésüket,
illetve későbbi sikeres felnőtt
pályafutásukat is segítik.
2017-ben a sportolók közül
az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita kapta a legnagyobb támogatási összeget, 7
millió forintot, mellette további
atlétákat, vívókat, tornászokat,

valamint egy úszót, Bohus Richárdot segítik ebből a keretből. A város a támogatásért
cserébe a korábban is hozott
jó eredmények mellett azt kéri
a versenyzőktől, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek
részt a békéscsabai sportrendezvényeken, illetve a város
népszerűsítésében.
Kovács Dávid

A 2017-ben támogatott sportolók
és a támogatási összegek:
Márton Anita (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club):
7 millió forint
Baji Balázs (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club):
3,5 millió forint
Bohus Richárd (Békéscsabai Előre Úszó Klub):
2,7 millió forint
Kovács Barbara (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club):
1,3 millió forint
Makra
Noémi
(Torna
Club
Békéscsaba):
1,3 millió forint
Bohus Réka (Alföld Vívó Akadémia): 980 ezer forint
Petri Renáta (Alföld Vívó Akadémia): 980 ezer forint
Böczögő Dorina (Torna Club Békéscsaba):
890 ezer forint
Pavuk Tira (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club):
675 ezer forint
Mihály Réka (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club):
675 ezer forint

Fórum a sportszervezeteknek sporthétfők a szent István téren
Kis és közepes sportszervezetek képviselőinek tartott
fórumot a Sportegyesületek
Országos Szövetsége és Békéscsaba önkormányzata. A
szövetség tavaly indította el a
HISZEK Benned Sport Programot. A sportszervezetek a
megyei jogú városok önkormányzataihoz
szabadidősport-tevékenységre adhatták
be a pályázataikat, emellett
a szövetség tagszervezetei
jelentkezhettek az utánpótlás-nevelést és tehetséggondozást előtérbe helyező programra. A fórumon elhangzott,
hogy szeptemberben újrain-

dul majd a program, várhatóan a korábbinál nagyobb

összegre pályázhatnak a jelentkezők.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartói
munkakörbe gyakorlattal rendelkező
VILLANYSZERELŐT keres.
Elvárás: legalább 10 éves szakmai gyakorlat, villamosgép-ismeret.
Fényképes szakmai önéletrajzot a ﬁzetési igény megjelölésével az alábbi
e-mail-címre várjuk:
vagyonkezelo@globonet.hu. A szakmai önéletrajz beadható személyesen is
a társaság székhelyén, az Irányi u. 4 – 6. I. emeleti titkárságon.

A Sporthétfők programsorozat 2014 nyarán indult
azzal a céllal, hogy a kulturális események mellett
sportesemények is színesítsék a Csabai Nyár
programjait. Emellett fontos volt, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak
a különböző egyesületek,
és hogy Békéscsaba lakói
minél több sportágról tájékozódhassanak, minél több
sportot kipróbálhassanak.
A rendezvény idén tíz alkalommal, egészen augusztus
21-éig biztosít lehetőséget
az új sportok kipróbálására

a Szent István téren, ahol
az érdeklődők találkozhat-

nak a sportegyesületek kiemelkedő alakjaival is.

Figyeljünk a folyadékpótlásra
A hőségben fokozottan
oda kell figyelnünk a folyadékpótlásra, ebben segítenek
a víziközmű-szolgáltató munkatársai, ugyanis, ha tartós a
kánikula, lajtos kocsiból osztanak vizet Békéscsaba belvárosában. Az emberi szervezet 60-70 százaléka víz. A
vízháztartásunk fenntartása

érdekében fontos a megfelelő folyadékpótlás. A javaslatok szerint általában két,
két és fél liter víz elegendő
naponta, ugyanakkor a nyári
kánikulában ennek akár kétszeresét is elfogyaszthatjuk.
A meleg nyári napokon érezhetően megemelkedik a háztartások ivóvízfogyasztása.

A kiugró időszak a július közepétől augusztus közepéig terjedő intervallum, tudtuk meg
Diós Zsolttól, az Alföldvíz Zrt.
kommunikációs munkatársától. Az Alföldvíz a nyári melegben Békéscsabán, a Korzó
tér környékén oszt ivóvizet a
lakosságnak, hogy elviselhetőbbé tegyék a kánikulát.
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Csabai Mérleg

PostaSzemünkfénye

Életbiztosítás és megtakarítás

ISMERJE MEG
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!

Gondoskodjon Ön is gyermeke, unokája jövőjéről, anyagilag biztonságosabb
életkezdéséről a PostaSzemünkfénye megtakarítással egybekötött életbiztosítással!

•
•
•

Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmasan módosítható díjfizetés.
A folyamatos díjas megtakarítás a 10. év után kamatadómentes a mindenkori
adójogszabályok szerint.
Ha a haláleseti biztosítási esemény időpontjában a Biztosított 3 évnél fiatalabb
gyermek szülője, a biztosító az alapbiztosítás haláleseti kifizetését 50%-kal megnöveli.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.posta.hu és a www.postabiztosito.hu
honlapokon és a postákon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
nyújtja, a szolgáltatás közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.

www.posta.hu
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széPÜlJÜNk
a lÍVIa széPségszalONBaN!
Nyári hajápolási tanácsaink!
A forró hónapok alatt hajunk még fokozottabban ki
van téve a nap károsító hatásának, mint a bőrünk. Mindenki tisztában van a napvédő krémek használatának
fontosságával, de mi a helyzet a hajunkkal?
Ahogy a bőrünkre, a hajunkra is károsak az ultraviola
sugarak. Szétroncsolják a pigmenteket, ezért a haj fakóvá
válik, hasonló kémiai folyamat
megy végbe, mint a szőkítés
során. Mindemellett kivonja a
haj természetes nedvességtartalmát, emiatt szárazzá és
rugalmatlanná válik.
Hasznos tippjeink:
Igyál sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, hogy belülről is hidratáld a bőröd és a
hajad.
Ha hosszabb időt kell napon töltened, használj bátran
szalmakalapot vagy könnyű,
nyári kendőt.
Szárítsd hajadat szabad
levegőn, de ne a forró napon.
Nyugodtan
kipróbálhatod,

hogy pár alkalommal mellőzöd a szokásos hajszárítási
rituálét.
Úszás után mosd át
samponnal a hajad, hogy
eltávolítsad a klór- vagy
sómaradványokat,
mivel
ezek fokozottan rongálják.
Minden
hajmosásnál
használj hajpakolást, nem
elegendő a balzsam vagy
hajápoló spray.
Soha ne sajnáld az időt
az ápolásra, hagyd hatni a
terméket a hajadon legalább
10 percig.
UV-védelem a hajnak is! A
speciális UV-szűrős hajvédők,
fixálók kimondottan a forró
napokra lettek kifejlesztve. A
napsütés nem tudja kiszárítani a tincseidet, és a festett szín
sem fakul vagy kopik meg, ha
naponta használod ezeket.
Létezik UV-szűrős sampon és

napozás utáni hajpakolás is,
valamint vízálló hajvédőolajspray kimondottan strandoláshoz.
Mi a Schwarzkopf Bonacure Sun Protect termékeit
javasoljuk.
A hajad meghálálja majd a
törődést. Sokkal kezelhetőbb,
egészséges és fényes marad, nem beszélve arról, hogy
a nyár végi frissítő hajvágást
megúszhatod 1-2 cm-rel.

Ma már elcsépelt, de annál aggasztóbb tartalommal bíró mondat, hogy a gazdaság
komoly munkaerőhiánnyal küzd.
Talán az Ön vállalkozásánál is elkelne egy jó szakember.
A hiány enyhítésében akár Ön is szerepet vállalhat, ha részt vesz a szakképzésben.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerződéssel külső gyakorlati képzőhelyre szerződtet szakképzésben tanuló diákokat.
Fogadjon Ön is tanulót vállalkozásához!
Fektessen a jövőbe azzal, hogy a saját elvárásai szerint tanítja meg a tanulót, aki később az alkalmazottja is lehet.
Jelentkezzen gyakorlati képzőhely programunkba, keresse tanácsadóinkat!
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600 Békéscsaba, Penza-ltp. 5.
Tel.: 06-66/324-976. E-mail: bmkik@bmkik.hu

Indul a Gyulai Várszínház 54. évadjának programja

szépkorúak

Arató Károlyné 90 éves

VegyeN Részt A SZAKKÉPZÉSBEN

Bócsik György 90 éves

Tógyer Imréné 90 éves

A 2017. június 29. és augusztus 13. között megrendezésre kerülő nyári évadban
mindennap színes programokkal várják a nézőket a 600 éves vár udvarán, a tószínpadon és a város különböző terein felállított színpadokon.
Három új színházi bemutatót rendeznek: W. Shakespeare-Felix Mendelssohn:
Szentivánéji álom – táncjátékot, Arany Jánostól A nagyidai cigányokat és Vörösmarty Mihály
Csongor és Tündéjét.
Az összművészeti fesztiválon belül négy fesztivált is rendeznek: a XIII. Shakespeare
Fesztivált, a VIII. Irodalmi Humorfesztivált, a XXVI. Gyulai
Vár Jazz Fesztivált és a XII.
Vár Blues Fesztivált. Ebben
az évben is lesz Körös-völgyi
sokadalom, felolvasó színház,
mesejáték,
bábelőadások,
utcaszínház és workshop, a
fiataloknak még számos különleges program.
S zlo g e nünk: N yá ron s zính á z b a Gyulá r a vá ro m!
Információ: www.gyulaivarszinhaz.hu

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, ro-

letta, 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.
Békéscsabai Női Labdarúgó

SC várja jelentkezésed, 6 éves
kortól.

Bencsik Éva: 30/506-4202.
Fűkaszával fűnyírást, bozótirtást vállalok.

Tel.: 30/366-9699, Petri.

INGATLAN
Békéscsabán, az Előre-pálya
környékén családi okok miatt

eladó egy vegyes fűtésű (gáz +
vízteres kandalló), 5 szobás +

nappalis, étkezős, nagy konyhás,
három

fürdőszobás

téglaház

kétállásos garázzsal, rendezett
kerttel. Buszmegálló 5 percre.
Vállalkozársa is alkalmas. Csere
esetén első emeleti háromszo-

bás, erkélyes lakás szóba jöhet
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
Matematikából pótvizsgára

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

Angol óvodától felsőfokig.
Tel.: 70/450-3228.
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Békéscsaba anno
A nagy háború magyar poétája, Gyóni Géza halálára

Gyóni Géza költő a Pest
megyi Gyón községben
született 1884. június 25-én.
Családja csabai származású
volt, apja Áchim Mihály lelkész. A középiskolát Szarvason kezdte, de Békéscsabán
fejezte be. Írói tehetsége itt
kezdett kibontakozni.
A pozsonyi evangélikus teológián két évet tanult, majd
Gyónra visszatérve jegyzőgyakornok lett, és felvette a
Gyóni nevet. A háború kitörésekor tartalékos közlegényként került a lengyel frontra, a
Przemysl-i várba, ahol öccse
Áchim Mihály főhadnagy is
szolgált. Hosszú ideig védték
az oroszok által körülzárt várat.
Az ostromlott várból röppentek
ki Gyóni Géza versei a háború
átélt borzalmairól, a katonatársak szenvedéseiről, az otthon
maradottak féltő aggódásairól,
a magyar katona hősiessé-

géről, melyet éppoly Istenadta tehetséggel énekelt meg,
amilyen kíméletlen gúnnyal
hívogatta „csak egy éjszakára”
a harcok poklába a vérzivatar
lelketlen vámszedőit.
1915 márciusában a vár
feladása után öccsével orosz
fogságba kerültek a Kazany
melletti Alatyr városba. Az itteni
öt hónapos fogolytábori életről
írt több verset és egy drámát,
Foglyok címmel. Verseit rejtett
utakon juttatták haza. Szeptemberben a fogolyhad elindult, Gyóni és testvére a szibériai Krasznojarszk melletti
hatalmas fogolytáborba került.
Öccse, Áchim Mihály szívbajt és tuberkulózist kapott
1916 első felében, több mint
egy évig kezelték, de az életét
már nem tudták megmenteni.
Gyóni Gézát a szomorú eset
annyira megrázta – nyilatkozta egy volt fogolytársa, Lampel
Albert –, hogy súlyos idegösz-

szeroppanás érte. Nem sokkal testvére halála után, 1917.
június 25-én reggel 7 órakor,
a harmincharmadik születésnapján örökre lehunyta a szemét Gyóni Géza.
A halott koporsójába beletették bajonettjét és ezüstfogantyús botját. Gyóni Gézát
és öccsét Vojenni Gorodok
temetőjében egymás mellé
temették.
Hamvainak hazahozatalára a Gyóni Géza Irodalmi
Társaság mozgalmat indított
1937-ben. Az orosz hatóságok az engedélyt hosszú idő
után adták meg, azonban az
akkor épülő krasznojarszki
nagy víztároló építésével a temető területe is víz alá került.
Csabán utca, az evangélikus
gimnázium falán emléktábla,
a szoborsétányon bronz portré őrzi a háború poétájának,
Gyóni Gézának emlékét.
Gécs Béla
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Július 16., vasárnap
Szent István tér
18.00 0. NAP: VASÁRNAPI JÁTSZÓHÁZ
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZZAL
Programok: táncbemutató és ﬂashmob a
Salsa Műhellyel, varázsmező kreatív foglalkozás, kalandozás Ízországban, a Népi Díszítőművész Szakkör hímző foglalkozása,
a Táncos torna csoport bemutatója, játékos
angol foglalkozás.

20.00 FISH!-KONCERT
100% hardpop: nők, ital, műbalhé, popos
dallamok, punkrock, korszerűtlen rapmetál,
indiediszkó, saskabaré és mindezek ellenállhatatlan ötvözete.

Július 17., hétfő
Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Sportági bemutatók, sportolási lehetőségek Békéscsaba sportegyesületeinek közreműködésével
Szabad Torna Sportegyesület: tornaeszközök szabad használata a rendezvény ideje
alatt, Békéscsabai Darts Sportegyesület:
a sportág bemutatása, kipróbálása, Tréning
Center SE: teniszbemutatók + szabad játék, Békéscsabai Szabadidő Lovas Klub:
lovagoltatás,
Békéscsabai Kosárlabda
Klub: kosárlabdajáték, civilek bevonásával,
KÖRÖS-BIKE Sport és Rendezvényszervező Egyesület: kerékpáros-bemutatók, szimulátor, toborzás, kerékpáros alapismeretek.
20.00 CSABAI NYÁR
A FŐTÉRI NYÁR MEGNYITÓJA
„Viva il Barocco” – Barokk zenei gyöngyszemek az Alföld Quartett előadásában
Közreműködik Benkő Mihály lanton és Uhrin
Viktor hegedűn
Műsoron:
Christian Fridrich Witt: F-dúr szvit
Michele Mascitti: F-dúr Concerto
Arcangelo Corelli: Concerto grosso Op.6 Nr.1
Georg Philipp Telemann: G-dúr Quartett
Antonio Vivaldi: Nyár-hegedűverseny

Július 18., kedd
A Jókai Színház előtt
17.00 FABÓK MANCSI: A SZÉKELY MENYECSKE MEG AZ ÖRDÖG – népmese
bábokkal.
Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely
menyecske. De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az
ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma
sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár… Mesénk
fonalát ördög szállta királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz mátkaság,
lakodalom, s haj, még mik nem ékesítik! S hogy
miként kacsint vissza történetünkbe vad menyecskénk, azt megláthatják, csak kerekítsék
szemüket, s élesítsék pupillanyílásukat!
Játékunkat, negyven percben, szigorúan kiskorú felügyelete mellett ajánljuk!

Július 23., vasárnap
Szent István tér
18.00 VASÁRNAPI JÁTSZÓHÁZ A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZZAL
„Hőség ellen és egyebekhez legyezők”
Többféle legyezőt készítünk, megismerkedünk a régi legyezőnyelv ma is használható üzeneteivel, majd úri ruhákban úri táncot
tanulunk.

Július 16.–
augusztus 27.
Szent István tér
19.00 A BÉKÉSCSABAI VÁROSI NYUGDÍJAS EGYESÜLET I. NYUGDÍJAS ÉS CIVIL
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓJA
A NÉPDAL NAPJA

Július 20., csütörtök
Szent István tér
19.00 HETVENSZER HÉTSZER BOCSÁNAT KONCERT
A Hetvenszer Hétszer Bocsánat koncertjének
sajátos hangulatát az adja, hogy szerzeményeik mellett neves előadók dalait is játsszák
egyedi tálalásban, akusztikusan. A koncert
igazi zenei csemegének ígérkezik.
Tagok: Vida Zsanett – fuvola, ének, Szathmári
Donát – cajon, Bognár Tibor – basszusgitár,
Kabai Gábor – akusztikus gitár, ének.

Fellépnek: Sárrét Népdalköri
Egyesület Szeghalom, Orgován Népdalkör,
Békéscsabai Nefelejcs Népdalkör, Csaba
Népdalkör
Július 21–22., péntek–szombat
Július 19., szerda
Szent István tér
19.00 A BÉKÉSCSABAI VÁROSI NYUGDÍJAS EGYESÜLET I. NYUGDÍJAS ÉS CIVIL
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓJA
A TÁNC NAPJA
Fellépnek: Gulyás Miklós Tánciskola,
Asirah Hastánccsoport, Univerzum Lányai Trió, Néptánc és Táncmeditációs
klub „Hétszínvirág” fellépő csoportja.

Szent István tér
FRÖCCSÖNTŐ HÉTVÉGE
Július 21., péntek
20.00 PASO-KONCERT
A tavalyi nagy sikerű koncert után a szervezők idén is meghívták a PASO-t, ám a zenekar ezúttal a Szent István téren készül egy
fergeteges hangulatú estét varázsolni.
A Pannonia Allstars Ska Orchestra a 2012es Lovemonster óta tavaly jelentetett meg
először stúdióalbumot, sorban az ötödiket,
Ghost Train címmel. A Ghost Train a csapat
eddigi legerőteljesebb hangzású lemeze,
egyaránt felfedezhetőek rajta a fajsúlyosabb,
rockos, sőt, akár punkos elemek, ugyanakkor
a könnyedebb, kifejezetten táncos dalaikat
sem hagyták le az albumról.

Július 24., hétfő
Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Sportági bemutatók, sportolási lehetőségek
Békéscsaba sportegyesületeinek közreműködésével.
Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület:
Goshinkai karatedo – Nippon Seibukan csoport; Aikido
szakosztály, Tollaslabda szakosztály. Békéscsabai Atlétikai Club: „Atlétika – a sportok királynője” sportágbemutató gyermekverseny, Békéscsabai Előre Női Kézilabda
SE: bemelegítő játékok, labdaügyességi
feladatok, célba dobás, 7 m-es dobás, kétkapus játék, Békéscsaba 1912 Előre Futball
Zrt.: ügyességi feladatok, kiskapus játék
az érdeklődőkkel, Mezőmegyer Sportjáért
Egyesület: lábtenisz, 2–2 elleni játék kiskapura, koordinációs feladatok labdával és
labda nélkül.
19.00 OLÁH IMRE ORGONAESTJE
Oláh Imre jelenleg a Szent Erzsébet Scola
Cantorum kamarakórus művészeti vezetője Torontóban, s egy angol nyelvű Református gyülekezet zenei vezetője. A Scola
Cantorum feladatának tekinti a magyar
zenei kultúra bemutatását a multikulturális
kanadai közönségnek, valamint nagyobb
kórusművek előadását az ott élő magyaroknak.
Amikor hazalátogat Magyarországra, minden
alkalommal hangversenyt ad a magyar közönség előtt.

C
C SS AA BB AA II
Július
Július25.,
25.,kedd
kedd
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
19.00
19.00ŐRTORONY-KONCERT
ŐRTORONY-KONCERT
1993-ban
1993-banalakult,
alakult,mint
mintJimi
JimiHendrix
Hendrixemlékzeneemlékzenekar.
kar.Az
AzŐrtorony
Őrtoronynevet
nevetJimi
JimiHendrix:
Hendrix:Az
AzŐrtorony
Őrtorony
teljes
teljesmentén
menténcímű
címűfeldolgozás
feldolgozásalapján
alapjánvették
vettékfel.
fel.
AAzenekar
zenekarstílusa
stílusaaablues
bluesés
ésaahard
hardrock
rockkeverékeveréke,
ke,mely
melyaahallgatóban
hallgatóbanprogresszív
progresszívhatást
hatástkelt.
kelt.
Alapító
Alapítótagok:
tagok:id.
id.Mika
MikaLászló
László––zene,
zene,szöszöveg,
veg,gitár,
gitár,ének
ének/ /Égető
ÉgetőSándor
Sándor––dob
dob
/ /Horváth
HorváthAttila
Attila––basszusgitár.
basszusgitár.

Július
Július26.,
26.,szerda
szerda
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
10.00–12.00
10.00–12.00FESTŐK
FESTŐKAATÉREN
TÉREN––aaXIII.
XIII.BéBékéscsabai
késcsabaiNemzetközi
NemzetköziMűvésztelep
Művésztelepalkotóialkotóinak
nakszabadtéri
szabadtérifestése.
festése.
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Július
Július31.,
31.,hétfő
hétfő

kara
koncertek alkalmával
alkalmával
karaés
éshangulatvarázsló
hangulatvarázslótársasága.
társasága.Igényes
Igényes koncertek
megszólalás,
nyerimeg
meghallgatóit.
hallgatóit.
megszólalás,mosolygós
mosolygósarcok
arcokés
ésfergeteges
fergeteges nyeri
AAzenekar
hangulat
Szent
zenekartagjai:
tagjai:
hangulatjellemzi
jellemziőket.
őket.
SzentIstván
Istvántér
tér
Nemes
16.00–18.30
Nemes Zoltán
Zoltán –– ének,
ének, zongora,
zongora, Sóvári
Sóvári
16.00–18.30SPORTHÉTFŐ
SPORTHÉTFŐ
Tamás
Sportági
Tamás––trombita,
trombita,Albert
AlbertZoltán
Zoltán––szaxoszaxoSportágibemutatók,
bemutatók,sportolási
sportolásilehetőségek
lehetőségek
fonok,
Békéscsaba
fonok,Bellák
BellákMiklós
Miklós––gitár,
gitár,Varga
VargaLaca
Laca––
Békéscsaba sportegyesületeinek
sportegyesületeinek közreműközreműbasszusgitár,
ködésével.
basszusgitár,Szabó
SzabóTamás
Tamás––dobok.
dobok.
ködésével.
Torna
Torna Club
Club Békéscsaba:
Békéscsaba: tornaeszközök
tornaeszközök
használata,
használata,Békéscsabai
BékéscsabaiDarts
DartsSportegyeSportegyesület:
sület: aa sportág
sportág bemutatása,
bemutatása, kipróbálása,
kipróbálása,
Csaba
Csaba Honvéd
Honvéd Kulturális
Kulturális Egyesület
Egyesület sakk
sakk
szakosztálya
szakosztályaközös
közösedzést,
edzést,játékot
játékotbiztosít,
biztosít,
Békéscsaba
Békéscsaba1912
1912Előre
ElőreFutball
FutballZrt.:
Zrt.:ügyesügyességi
ségi feladatok,
feladatok, kiskapus
kiskapus játék
játék az
az érdeklőérdeklődőkkel,
dőkkel,Faragó
FaragóZalán
Zalánversenymotor-bemutaversenymotor-bemutatása,
Augusztus
tása,Békési
BékésiKajak-Kenu
Kajak-KenuClub:
Club:ergométeres
ergométeres
Augusztus5.,
5.,szombat
szombat
gyakorlás.
gyakorlás.
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
19.00
19.00THE
THEROLLERCOASTERS-KONCERT
ROLLERCOASTERS-KONCERT 20.00
20.00TORONY
TORONYBAND-KONCERT
BAND-KONCERT
„A
„Aprojekt
projektcélja
céljazenei
zeneihullámvasút
hullámvasútés
ésegy
egyújúj AATorony
ToronyBand
Band1998
1998óta
ótaműködő
működőnosztalgia,
nosztalgia,
fúzió
fúziókialakítása,
kialakítása,amely
amely2017
2017tavaszán
tavaszánindult
indult vagy
vagymai
maikifejezéssel
kifejezésselélve
élve„retro”
„retro”zenekar,
zenekar,
útjára.
útjára.Történet
Történetmég
mégnincs,
nincs,de
delépésről
lépésrőllépéslépés- amely
amelyaz
azelmúlt
elmúlt50
50év
évlegnépszerűbb,
legnépszerűbb,külfölkülfölrerebővül
didiés
bővüláltalunk/általatok.”
általunk/általatok.”
ésmagyar
magyarrockslágereit
rockslágereitadja
adjaelő,
elő,aaklaszklasz(The
szikus
(TheRollercoasters)
Rollercoasters)
szikus három
három gitár,
gitár, dob,
dob, orgona
orgona hangszer
hangszer
Tagok:
Tagok:Zsóri
ZsóriMáté
Máté(ének),
(ének),Varga
VargaAttila
Attila(ének),
(ének), összeállításban,
összeállításban,többszólamú
többszólamúénekkel.
énekkel.
Lestyán
LestyánRichárd
Richárd(dob),
(dob),Szenes
SzenesPatrik
Patrik(gitár),
(gitár),
Wolf
WolfTamás
Tamás(bass).
(bass).

Augusztus
Augusztus8.,
8.,kedd
kedd

19.00
19.00MODERNTÁNC-BEMUTATÓ
MODERNTÁNC-BEMUTATÓ
Július
Július27.,
27.,csütörtök
csütörtök
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
19.00
19.00ANTOVSZKI
ANTOVSZKIBAND-KONCERT
BAND-KONCERT
AAzenekar
zenekarezúttal
ezúttalolyan
olyanﬁﬁlmklasszikusok
lmklasszikusokdaladalaititjátssza,
játssza,mint
mintaaVissza
Visszaaajövőbe!,
jövőbe!,Jóbarátok,
Jóbarátok,
Knight
KnightRider
Ridervagy
vagyaaSzellemirtók.
Szellemirtók.

Augusztus
Augusztus1.,
1.,kedd
kedd
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
19.00
19.00DOLCE
DOLCEDANCE
DANCESALSA-BEMUTATÓ
SALSA-BEMUTATÓ
Augusztus
Augusztus2.,
2.,szerda
szerda

Július28–29.,
28–29.,péntek–szombat
péntek–szombat
Július
CsabagyöngyeTerasz
Terasz
Csabagyöngye
BIGBAND-TALÁLKOZÓ
BAND-TALÁLKOZÓ
BIG
Július utolsó
utolsó hétvégéjén
hétvégéjén aa big
big bandbandJúlius
rajongóknak kedvezünk,
kedvezünk, hiszen
hiszen aa Csabai
Csabai
rajongóknak
Nyárkeretein
kereteinbelül
belülidén
idénisismegrendezésre
megrendezésre
Nyár
kerülaaBig
BigBand
BandTalálkozó.
Találkozó.Kiváló
Kiválózenészek,
zenészek,
kerül
hangulatoskörnyezet
környezetvárja
várjaaz
azérdeklődőket,
érdeklődőket,
hangulatos
péntekenés
ésszombaton
szombatonegyaránt.
egyaránt.
pénteken

SzentIstván
Istvántér
tér
Szent
19.00AT
ATMOSS
MOSSHERE-KONCERT
HERE-KONCERT
19.00
AzAtAtMoss
MossHere
Herezenekari
zenekariprojekt
projektzömében
zömében
Az
sajátszerzeményű
szerzeményűVoyageVoyage-és
ésSoundworkzSoundworkzsaját
dalokat, valamint
valamint aa The
The Cure,
Cure, Depeche
Depeche
dalokat,
Mode,Siouxsie
SiouxsieAnd
AndThe
TheBanshees
Bansheesegy-egy
egy-egy
Mode,
világslágerénekújragondolását,
újragondolását,aa80-as,
80-as,9090világslágerének
esévek
évekzenéjét
zenéjétmai
maiköntösben
köntösbentálalva,
tálalva,némi
némi
es
elektronikus hangzással,
hangzással, élő
élő gitárokkal
gitárokkal és
és
elektronikus
nőiénekkel
énekkelfűszerezve
fűszerezvejelenti.
jelenti.
női

Augusztus
Augusztus6.,
6.,vasárnap
vasárnap
Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
18.00
18.00 VASÁRNAPI
VASÁRNAPIJÁTSZÓHÁZ
JÁTSZÓHÁZAA MESEMESEHÁZZAL
HÁZZAL
Menü:Aranygyapjú
Aranygyapjútársulat,
társulat,aabábelőadást
bábelőadást
Menü:
játszóházzalkörítjük.
körítjük.
játszóházzal
FelszolgáljaaaMeseház
Meseházcsapata.
csapata.
Felszolgálja

Szent
SzentIstván
Istvántér
tér
19.00
19.00OVER
OVER3-KONCERT
3-KONCERT
AAzenekar
zenekarrepertoárja
repertoárjaelsősorban
elsősorbannépszerű
népszerű
pop-rock
pop-rock stílusú
stílusú feldolgozásokból
feldolgozásokból áll
áll mind
mind
magyar,
magyar, mind
mind külföldi
külföldi előadóktól,
előadóktól, ám
ám saját
saját
szerzeményeik
szerzeményeikisisvannak,
vannak,illetve
illetvekészülnek
készülnek
jelenleg
jelenleg is.
is. AA Csabai
Csabai Kolbászfesztiválon
Kolbászfesztiválon
korábban
korábbanaaWellhello
Wellhelloés
ésaaModern
ModernTalking
Talking
előzenekaraként
előzenekarakéntszerepeltek.
szerepeltek.

Augusztus9.,
9.,szerda
szerda
Augusztus

Augusztus7.,
7.,hétfő
hétfő
Augusztus

SzentIstván
Istvántér
tér
Szent
16.00–18.30SPORTHÉTFŐ
SPORTHÉTFŐ
16.00–18.30
Sportágibemutatók,
bemutatók,sportolási
sportolásilehetőségek
lehetőségek
Sportági
Békéscsaba sportegyesületeinek
sportegyesületeinek közreműközreműBékéscsaba
ködésével.
ködésével.
Békéscsaba1912
1912Előre
ElőreSE:
SE:Játék
Játékkiskapura
kiskapura
Augusztus3.,
3.,csütörtök
csütörtök
Békéscsaba
Augusztus
3–3 ellen,
ellen, célba
célba rúgás,
rúgás, labdás
labdás váltóverseváltóverse3–3
nyek,Békéscsabai
BékéscsabaiAsztalitenisz
AsztaliteniszSE,
SE,VandVandSzentIstván
Istvántér
tér
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Szent
hátiDSE:
DSE:bemutatók,
bemutatók,játéklehetőség
játéklehetőségamatőamatő19.00 BÉKEFI
BÉKEFI LÁSZLÓ
LÁSZLÓ ÉS
ÉS BÁNYOCZKY
BÁNYOCZKY háti
19.00
röknek,Jamina
JaminaSE:
SE:bemutatkozás,
bemutatkozás,toborzás,
toborzás,
NÓRAzenés
zenés nyári
nyári utazása
utazása műfaji
műfaji határok
határok röknek,
NÓRA
WALKenergie/X-training: WALKenergie
WALKenergie óra,
óra,
nélkül!
Július28.,
28.,péntek
péntek
WALKenergie/X-training:
nélkül!
Július
BékésiKajak-Kenu
Kajak-KenuClub:
Club:ergométeres
ergométeresgyagyaOperett, musical
musical és
és aa legnagyobb
legnagyobb magyar
magyar Békési
Operett,
korlás,KÖRÖS-BIKE
KÖRÖS-BIKESport
Sportés
ésRendezvényRendezvényretroslágerek
slágerekegy
egycsokorban.
csokorban.
MunkácsyMihály
MihályMúzeum
Múzeum
korlás,
retro
Munkácsy
szervezőEgyesület:
Egyesület:kerékpáros
kerékpárosbemutatók,
bemutatók,
XIII.BÉKÉSCSABAI
BÉKÉSCSABAINEMZETKÖZI
NEMZETKÖZIMŰMŰszervező
AAXIII.
szimulátor, toborzás,
toborzás, kerékpáros
kerékpáros alapismealapismeVÉSZTELEPkiállításának
kiállításánakmegnyitója
megnyitója
szimulátor,
VÉSZTELEP
retek.
retek.
Július30.,
30.,vasárnap
vasárnap
Július
19.00JAMBALAYA
JAMBALAYAZENEKAR-KONCERT
ZENEKAR-KONCERT
19.00
Jambalaya hazánk
hazánk első
első számú
számú New
New
SzentIstván
Istvántér
tér
AA Jambalaya
Szent
Orleans-i zenét
zenét játszó
játszó zenekara.
zenekara. 2005-ös
2005-ös
19.00VASÁRNAPI
VASÁRNAPIJÁTSZÓHÁZ
JÁTSZÓHÁZAAMEGYEMEGYEOrleans-i
19.00
alakulásukóta
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lemeztjelentetjelentetRIKÖZÖSSÉGI
KÖZÖSSÉGIHÁZZAL
HÁZZAL
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RI
tekmeg,
meg,külföldi
külfölditurnék
turnékkeretein
kereteinbelül
belülbejárbejártek
tákEurópát,
Európát,munkájukat
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C S A B A I
Augusztus 10., csütörtök
Szent István tér
19.00 A CSABAI SZÍNISTÚDIÓ BEMUTATJA: FORRÓ NYÁRI ESTE
A Csabai Színistúdió szórakoztató, zenés
összeállítása. Elhangzanak fergeteges sikerű „újrahasznosított” vizsgaelőadásuk
slágerei.

úsztatása), kóstoló a Mohácsy Mátyás
Kertbarát Kör tagjainak termékeiből, kínálás a Lencsési Közösségi Ház különleges
teáiból.
17.00–18.00 a JALTE harcművészeti szakosztályainak bemutatója.
18.00–19.00 a Takebo Békéscsaba bemutatója.

N Y Á R
Augusztus 16., szerda
Csabagyöngye terasz
KIÜLŐS
20.00 FOURTISSIMO – ELECTRO SWINGKONCERT
A Prima díjas Fourtissimo 2017-es újdonsága a
világhírű Parov Stelar világát idézi: a ’20-as, ’30as évek swing-korszakát ötvözik a mai, modern
elektronikus zenei megoldásokkal. A több évtizedes előadói múlttal rendelkező alkotók, Valéria, Márton, Gyula és Bence lendületes, vidám
énjüket mutatják be a most következő műsorral.
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meg rézfúvós hangszereken, dobszerelésen, énekkel: megafonon.

Augusztus 20., vasárnap
Szent István tér
Augusztus 14., hétfő

Augusztus 11., péntek
Csabagyöngye terasz
20.00 NYUGHATATLAN-KONCERT
2010-ben alakult a Nyughatatlan. A nevet
a Johnny Cash életéről készült ﬁlm ihlette,
az 50-es évek stílusa és Johnny Cash dalai a meghatározóak a zenekar koncertjein.
A „Menni Amerika” és az „Ég veled” című
szerzeményüket vidéki rádiók mellett a Petőﬁ Rádió és a Lánchíd Rádió is játssza.
A zenéjükben keverednek az autentikus
rockabilly elemek a saját zenei világukkal,
amit a zenekar Alter Countryra keresztelt.
A Földobom című lemezük eladási jelzéseiből arra lehet következtetni, hogy a lemez
júliusra aranylemezzé válik.

Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Sportági bemutatók, sportolási lehetőségek
Békéscsaba sportegyesületeinek közreműködésével.
Békéscsabai Röplabda SE: az új felnőtt
csapat bemutatkozása, Békéscsabai Darts
Sportegyesület: a sportág bemutatása, kipróbálása, Békés Megyei Kano Judo SE:
judobemutató, judoedzés, Békéscsabai
Előre Női Kézilabda SE: fogójátékok, kézilabdajátékot előkészítő játékok, célba
dobás, 7 m-es dobás, kétkapus játék, Békéscsabai Előre Tenisz Klub: miniteniszbemutató, oktatás, Békéscsabai Szabadidősport Egyesület: különböző sportágak
kipróbálási lehetősége, Atletico Sportegyesület: játékos ügyességi gyakorlatok,
felmérések, speciális labdarúgó-feladatok
gyermekek részére, Alföld Vívó Akadémia:
párbajtőr-bemutató.

Augusztus 17., csütörtök
Csabagyöngye terasz
21.00 BISZTRÓ BALESET BAND
„Alakultunk: talán 95-ben egy házibuli alkalmából.
Tagok: gitár, basszusgitár, szintetizátor, dob,
szaxofon, trombita, harsona, vokál, ének
és a tánc. Zenénk a ’70-es, ’80-as évek
diszkóslágerei, korhű jelmezekben. Öltözékünk a kor görbe tükre: nagyon trapéz nadrág,
nagyon nagy galléros ing, giccses csillogásban, rikító színekben. Némelyik dal átírásban
részesült. Célunk minél kisebb helyen minél
nagyobb tömeg megmozgatása. És garantált
másfél óra őrület.”
Bisztró Baleset Band

19.00 SIM PLACE-KONCERT
A zenekar 2014-ben alakult Békéscsabán,
s csak és kizárólag a Placebo brit banda
dalait adják elő. A programot úgy állították össze, hogy a 20 éves zenekarról egy
kerek egész képet tudjanak mutatni, így
elhangoznak a legújabb album dalai és a
legnagyobb slágerek a korábbi lemezekről
egyaránt.

Augusztus 21., hétfő

Augusztus 12., szombat
Szent István tér
20.00 KÁVÉSZÜNET-KONCERT
A Kávészünet zenekar koncertjein a legismertebb klasszikus és kortárs költők
művei, valamint saját szövegű versátiratok
szólalnak meg modern, dinamikus hangzással. Zenéjük hidat képez a mai fiatalság és az irodalom között. Az együttes
minden korosztályhoz szól, így a klubokban, fesztiválokon is találkozhatunk velük,
ahol lendületes koncertjeikkel garantálják
a kiváló partyhangulatot.

Augusztus 15., kedd
Csabagyöngye terasz
20.00 VILÁGOK ARCAI: GERA GÁBOR
HARMONIKAESTJE
Aki ellátogat erre az estre, a forró tangón, a
fülledt bossanován, a kellemes shanzonon
keresztül a fájdalmas orosz muzsikán át a
vérpezsdítő balkáni dallamokig részese lehet
egy nem mindennapi zenei élménynek. Láthatja és hallhatja a Világok arcait!
Közreműködők:
Básits Branka – ének, Binder Norbert – zongora, Pataj Péter – nagybőgő, Tömösi Tamás
– ütőhangszerek.

Augusztus 17–20., csütörtök–vasárnap
Szent István tér
XXXI. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS
NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY
A Zenit a megye egyik legnagyobb hagyományokkal bíró kulturális fesztiválja. Célja
egyrészt a fúvóstársadalom számára egy folyamatos, minden évben megrendezésre kerülő, zsűri által minősített megmérettetés biztosítása, ezzel együtt a tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés, másrészt Békés megye
zenekedvelő közönségének élőzenét, fúvósmuzsikát biztosítani.
Augusztus 18., péntek

Augusztus 13., vasárnap
Szent István tér
17.00 VASÁRNAPI TEAPARTY A LENCSÉSI
KÖZÖSSÉGI HÁZZAL
Programok 19 óráig: szabadtéri kiállítás a
Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból, népi játszótér – kukoricamorzsolás –
zsákolás – mérlegelés, csutkavárépítés,
horgászat, ugróiskola, dobálda, játszóház
– gyékény- és csuhéjátékok, lovacska,
baba, tutaj, hajó gyékényből (a tutaj, hajó

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Térzene a városháza előtt, zászlófelvonás,
kenyérszentelés, áldás.
Családi – és gyermekprogramok egész nap!
• Nyulambulam együttes
• ZENIT Gála
• Nyíri Lajos TSE bemutatója
• MARGARET ISLAND
• Tűzijáték
• CHARLIE ÉS ZENEKARA

Csabagyöngye terasz
21.00 KELET BRASS BAND
Újraértelmezve a fúvószenekar fogalmát,
a Kelet Brass Band 2016 februárjában alakult Nyíregyházán. Az együttes rendszeres
szereplője falunapoknak, magyarországi és
külföldi fesztiváloknak, rendezvényeknek,
klubkoncerteknek. A nyolc főből álló formáció mai modern slágereket (Avicci, David
Guetta, Punnany Massif, Halott Pénz) és
ismert örökzöldeket (Boney M., Bubamara,
Korda György és Balázs Klári) szólaltat

Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Sportági bemutatók, sportolási lehetőségek
Békéscsaba sportegyesületeinek közreműködésével.
Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület: Kick-boksz szakosztály, light
contact karatecsoport; Ringes csoport, WTF
Taekwondó szakosztály, Tollaslabda szakosztály, Szabad Torna Sportegyesület: tornaeszközök szabad használata a rendezvény
ideje alatt, Békéscsabai Atlétikai Club: „Atlétika – Hurrá táborozunk!” – sportágbemutató
gyermekverseny, AEROFIT DSE: bemutató, Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsabai
Tagiskolája: bemutató, közös sportolás, GTA
Motorsport Egyesület: versenyautó-kiállítás, Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület:
görhoki-bemutató.
Augusztus 27., vasárnap
Szent István tér
18.00 A BÉKÉS MEGYEI SZIMFONIKUS
ZENEKAR NYÁRBÚCSÚZTATÓ SZABADTÉRI KONCERTJE
musicaldallamokkal
Meghívott vendég: KÉKKOVÁCS MARA
(Budapesti Operettszínház)
INFORMÁCIÓ:
• Csabagyöngye Kulturális Központ
Tel.: 66/449-222
E-mail: info@csabagyongye.com
www.csabagyongye.com,
A Szent István téren valamennyi
program ingyenes!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát
fenntartják!

20 hirdetés

Csabai Mérleg

