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A csabai Erzsébet híd A földmunkák folynak az M44-es építésénél

Az Orosházi úti felüljárót 2015-ben adták át
Egy tavalyi, internetes szavazás nyomán – amelyben
több mint 22 ezren voksoltak – döntöttek a békéscsabaiak: a legtöbben Erzsébet
hídnak keresztelték el az
Orosházi úti felüljárót. Néhány napja ez már hivatalos.
Az interneten tavaly lehetett
szavazni az Orosházi úti
felüljáró nevéről, és közel ötvenszázalékos aránnyal az
Erzsébet híd nyert.
A békéscsabaiak tavaly szavaztak a behir.hu oldalnak a
közreműködésével a város
legújabb hídjának nevéről
és a legtöbb voksot az Erzsébet híd elnevezés kapta.
A lakosság döntését figyelembe véve Békéscsaba önkormányzata javaslatot tett a
Földművelésügyi Minisztérium Földrajzinév-bizottsága
felé még 2016. tavaszán. Az
elnevezést támogatta a bizottság, így néhány napja a
jaminai városrészt és a Bartók Béla utat összekötő vasúti felüljárót már hivatalosan
is Erzsébet hídnak nevezik –

tájékoztatott dr. Ferenczi Attila városfejlesztési tanácsnok
pénteken.
A vasútfejlesztéshez kapcsolódóan 2015 végén épült
meg az Orosházi úti felüljáró,
amely Jaminát köti össze a
belvárossal. A kétszer két sávos gépjárműforgalom a hídon
2015 decemberének közepén
indult meg, Békés megye első
ferdekábeles hídjának akkor
még nem találták meg a méltó
nevet. Ebben kérte dr. Ferenczi Attila a lakók segítségét,
akik hírportálunkon, a behir.hu
oldalon választhattak a Szent
László, a Munkácsy Mihály, valamint az Erzsébet híd elnevezések közül. A tavaly március
15-én zárult voksoláson több
mint 22 ezren szavaztak és közel ötvenszázalékos aránnyal
az Erzsébet híd nyert. Akkor
a szavazás kezdeményezője
elmondta, örül, hogy megmozgatta a város lakosságát a voksolás. Hozzátette: az Erzsébet
elnevezés szép is és illik a hídhoz, hiszen Jamina másik neve
Erzsébethely.
zámbori Eszter

Végeztek a lőszermentesítéssel, valamint bozótvágással, egyes szakaszokon már földmunkák
folynak, és idén ősszel
kezdődik a próbaszakaszokon az aszfaltozás az
M44-es út Tiszakürt és
Kondoros közötti szakaszán – mondta Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő zrt.
szóvivője.
Egyes szakaszokon még
régészeti feltárások zajlanak, de van, ahol már a töltésalapozási munkákat is
elkezdték. Idén ősszel kezdődik a próbaszakaszokon
az aszfaltozás – tájékoztatott a szóvivő. Hozzátette:
ütemezetten halad az M44es gyorsforgalmi út építése, ami azt jelenti, hogy a
terveknek megfelelően az
első ütemben megépülő
Tiszakürt–Kondoros közti szakasz 2019. harmadik
negyedévére elkészülhet.
A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projekt különböző kivitelezők
által, három szakaszban
épül meg. A Tiszakürt–
Kunszentmárton
közötti
teljes, 20 kilométeres szakaszon humuszolnak, 3-4
kilométeren pedig építik a
töltést. A Kunszentmárton–
Csabacsűd közötti 20,5
kilométeren már több mint
15 ezer köbméter építési
anyagot felhasználtak a töltésalapozási, töltésépítési
munkákhoz. A Csabacsűd–

Négy külön szintű csomópont, 49 híd, 4 vadátjáró és 5 ökológiai átjáró épül
Kondoros közötti út 20,4 km
hosszú részére pedig a nagy
tömegű földmunkák jellemzőek. Itt 80–100 teherautó
mozgat meg naponta 8000
köbméter földet.
A beruházásban öszszesen négy külön szintű
csomópont, 49 híd, 4 vadátjáró és 5 ökológiai átjáró
épül. A meglévő Körös-hidak építészeti hagyományait megőrizve, egy 450
m hosszú acél ívhíd vezeti
majd át az utat, itt megkezdődött a híd cölöpalapozása, valamint a műtárgyak
próbacölöpeinek terhelése.
Dankó Béla, a térség

országgyűlési képviselője
arról beszélt: a gyorsforgalmi útra 145 milliárd forintot
szán a kormány. Hozzátette: az új útszakasznak köszönhetően várhatóan fellendül a térség gazdasági
szempontból is.
– Egy olyan minimális
alapot jelenthet egy ilyen
közlekedési infrastruktúra
megléte, ami már lehetőséget teremt arra, hogy cégek, vállalkozások érkezzenek a térségbe. Lehetőség
nyílik a munkahelyteremtő
beruházásokra és egy picit
közelebb hozza Békés megyét az ország gazdasági

vérkeringéséhez – emelte
ki dankó Béla.
A nagy tömegű földmunkák – a töltésalapozás, töltésépítés – a jövő év elejéig
eltartanak majd.
A régészeti munkálatok a
tervezett ütemezés szerint
zajlanak, a munkafolyamatokban emiatt nem várható
fennakadás. Az első ütem
teljes hosszában folyamatosan zajlanak a régészeti
feltárások. Békésszentandrás és Szarvas közelében a
4. századra keltezett, több
mint 30 sírból álló szarmata kori temető került elő.
Kovács Dávid

Körvonalazódó részletek: elindul a Fürjesi út terveztetése
Szélesebb lesz és négy utat
köt majd össze a fürjesi
út, amelynek legkésőbb az
M44-es gyorsforgalmi úttal
együtt kell elkészülnie. Jelenleg a terveztetés zajlik.

Négy utat kapcsol majd össze a 2019-re elkészülő fürjesi összekötő út

A Fürjesi út a tervek szerint
négy utat köt majd össze,
vagyis az M44-es gyorsforgalmi utat, a 44-es és a 47-es
számú főutat, illetve a 4432es, azaz a Csanádapácai utat.
A projekt új fázisba lépett,
ugyanis a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a debreceni székhellyel rendelkező
Cívis Komplex Mérnöki Kft.-t
bízta meg a tervezéssel, a
céggel a tervezési szerződést
júniusban írták alá.
A műszaki tartalom szerint a 44-es jelzésű út, valamint a 47-es számú főút

és a Fürjesi út csatlakozásánál körforgalmat építenek. Maga az út kétszer
3,5 méteres forgalmi sávos
lesz, 2-2 méteres padkával.
Emellett a Csanádapácai
útnál kerékpárutat is kialakítanak majd a bekötéstől
Békéscsaba határáig – tájékoztatta a részletekről
lapunkat Hanó Miklós gazdasági ügyekért felelős alpolgármester.
– A fejlesztés kapcsán
vannak még nem tisztázott
kérdések. Az út több, lakott
ingatlant is érint, ami miatt
mindenképpen egyeztetni kell
az ingatlanok tulajdonosaival
– fogalmazott az alpolgármester, aki azt is elmondta:
Békéscsaba önkormányzata
jelezte a hatóságnak, hogy a
Csanádapácai út mellett a Te-

rület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásából
hajtanak végre beruházást,
ennek műszaki tartalmát
egyeztetni kell majd. Azt is
hozzátette: az elkerülőn jelentős tehergépjármű-forgalommal kell majd számolni
a meglévő és az iparterületi
fejlesztések nyomán megnövekvő igények miatt.
Az úgynevezett Fürjesi
összekötő út fejlesztéséről
a Modern Városok Program
keretében született kormánydöntés, ennek nyomán a fejlesztési miniszter elrendelte
az összekötő szakasz előkészítését és megvalósítását.
Az M44-es gyorsforgalmi útnak 2019-ig kell elkészülnie,
ez a határidő vonatkozik a
fürjesi elkerülőre is.
Varga Diána
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Csabai Mérleg

Félé v-ér tékelő a kor má nyh ivat a lba n
A Békés Megyei Kormányhivatal elmúlt fél évének
működéséről, az elkövetkező időszak terveiről, valamint az újabb bürokráciacsökkentő kormányzati
intézkedésről tájékoztatta a
sajtó megjelent képviselőit
dr. Takács Árpád, a Békés
Megyei
Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott.
Az első fél év mozgalmas,
tartalmas és újszerű feladatok megoldására sarkallta
a kormányhivatalt, mivel
január 1-jétől több mint 700
hatáskör került át a járási hivatalokhoz, amellyel
együtt járt az infrastruktúra bővítése, a személyi állomány átcsoportosítása,
az új feladatok elsajátítása
is – kezdte összefoglalóját a kormánymegbízott. A
kormányhivatal munkatársainak példaértékű, kiváló
munkájának köszönhetően
az állampolgárok e munka
nehézségeit nem, ellenben
előnyeit annál inkább érzékelhették, hiszen mára
ügyeiket már lakóhelyükhöz közelebb intézhetik.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy a kormányhivatal tekintetében jól
látható ügyfélszám-emelkedés tapasztalható, mivel
a járási hivatalokban, a kirendeltségeken, a megyei
kormányhivatalban
2016
a

első fél évében összesen
515 800 ügyfél fordult meg,
míg idén ugyanezen időszakban 559 300.
A Békés Megyei Kormányhivatal az első fél
évben is a nyitott hatóság
elvét biztosította és érvényesítette sikerrel, ezt jól
példázza a megyei szakmai
szervezetekkel való együttműködési megállapodások
aláírásainak ösztönzése.
Megtörtént a szervezet
reagálóképességének növelése, hiszen három hónapos előkészítő munkát
követően elkészült az egységes jogalkalmazást biztosító eljárásrend, amely
az ügyfelek számára kiszámíthatóságot, következetességet és jogbiztonságot
ad, a belső működésben
pedig azonos értelmezést és stabilitást nyújt. A
szakemberek ennek révén
ugyanolyan
eljárásrendben, ugyanolyan módon és
szemléletben döntenek az
egész megyében. A szakmai anyag több mint százötven eljárásra ad útmutatót, illetve akár iratmintát.
Ezen túl számos szervezet – a rendőrség, az
ügyészség, a törvényszék,
az önkormányzatok és a
családsegítő
központok
– bevonásával egységes
gyermekvédelmi protokoll
készült, amelynek a beve-

zetése a járási hivataloknál
jelenleg is folyik. A hivatali
munka során megkezdődött
a felkészülés az általános
közigazgatási
rendtartás
január elsejei bevezetésére is – tájékoztatott a kormánymegbízott.
Dr. Takács Árpád kihangsúlyozta, hogy immáron a megyében egységes,
világos, koncentrált és professzionális közigazgatás
valósul meg.
Július 1-jei hatállyal számos
jogszabályváltozás
történt, amely több szakterületet érint. A kormánymegbízott kiemelte a Gyula,
Elek, Lőkösháza és Kétegyháza lakóit érintő kedvező változást, mely szerint
július 1-jétől a családtámogatási és fogyatékossági
támogatással kapcsolatos
ügyeik (például anyasági
támogatás, családi pótlék,
gyereknevelési támogatás)
intézéséhez nem kell a megyeszékhelyre
utazniuk,
hiszen erre már a Gyulai
Járási Hivatalban nyílik lehetőségük. Ezen ügyekben
a többi járás tekintetében
továbbra is a Békéscsabai
Járási Hivatal jár el.
Július 1-jén hatályba lépett a Miniszterelnökség
által előkészített versenyképességi jogszabálycsomag, amely széles körben
díjmentesítette a közmű-

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

F E L H Í VÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés
javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a
kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése az
alábbi köznevelési intézmény
magasabb vezetői (óvodavezetői)
állására pályázati felhívást ír ki:

A kitüntetés adományozható a szociális ellátásban
a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó személynek vagy közösségnek, aki/amely a
Békéscsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és
tágabb környezetében végzett munkájáért kiérdemelte a
megbecsültséget.

Szigligeti Utcai és Kazinczylakótelepi
Óvoda
(5600
Békéscsaba, Szigligeti utca 3.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott
személy vagy közösség pontos adatait, az adományozás
alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését,
méltatását.

•

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
a nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, Békéscsaba városban a
szociális ellátás területén tevékenykedő intézmények,
illetve azok közösségei, valamint civil szervezetek.
A javaslatokat 2017. augusztus 15. napjáig kell beküldeni
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. fe le lős 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
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai elő ké szítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

•

•

A magasabb vezetői beosztás 2017. november 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 15.
napja.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. október 31.
napja.

A pályázat benyújtási helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.
A
pályázati
kiírás
teljes
szövege a www.bekescsaba.
hu honlapon, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a
https://kozigallas.gov.hu honlapon
olvasható.

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.Tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott az elmúlt fél évet értékelte
csatlakozással kapcsolatos
engedélyezési eljárásokat.
Ennek kapcsán dr. Takács Árpád emlékeztetett a
március 16-án megvalósult
bürokrác iac s ök kentésre,
amikor mintegy 20 igazgatási és szolgáltatási díj,
illeték csökkent. Ez egyértelműen az állampolgárok
költségeit csökkenti, hiszen
a 65 éven felülieknek nem
kell fizetniük az útlevélért,
a 18 év alattiaknak a sze-

mélyi okmányokért, a kisvállalkozással kapcsolatos
ügyek pedig díjmentesen
intézhetők.
A magyar kormány a
családok, valamint a kisés közepes vállalkozások
terheinek további csökkentése érdekében meghatározott fogyasztási mértékig
díjmentessé tette a közműcsatlakozásokat. A mentesség a villany-, a víz- és
gázbekötésekre vonatko-

zik, ezenfelül az ügyintézési határidők is csökkennek.
dr. Takács Árpád kormánymegbízott a második
fél évre vonatkozó kormányhivatali tervek kapcsán megemlítette, hogy az
élelmiszerlánc-biztonság, a
népegészségügy és a hatósági ellenőrzések módszertanának területén várható
újabb protokollok kidolgozása a reagálóképesség
további erősítéséért.

„Békéscsaba hazavár!”
Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére,
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba
hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
pályázati kiírása
A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok
felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása,
a fiatalok Békéscsabához való
kötődésének erősítése.
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként
5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig)
havi 40 000 Ft, amely a pályázat
benyújtásakor folyamatban lévő
félévtől négy félévig, de legfeljebb
az oklevél megszerzéséig jár.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén pályázatot
nyújthatnak be azok a személyek, akik:
• a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási
intézményben
alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben
nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek
részt,
• legalább 10 éves békéscsabai
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28.
életévüket nem töltik be,
• a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél
megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban:

kreditek) legalább 50 százalékát, osztatlan képzésben az
adott felsőoktatási intézmény
által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60
százalékát teljesítették.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati
kiírása
Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének
segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához
való kötődésének erősítése.
Az ösztöndíj összege egyszeri
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15
napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi
számlára.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén pályázatot
nyújthatnak be azon személyek, akik:
•
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási intézményben
alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú
tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
•
legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
•
a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig
30. életévüket nem töltik be,
•
az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben meghatározott végzett-

ség szerinti munkakörben
Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy
munkavégzésre
irányuló
egyéb jogviszonyt létesítettek,
•
a pályázat benyújtásáig az
oklevélben
meghatározott
végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül
teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
•
életvitelszerűen
Békéscsabán laknak és
•
jövedelmük nem haladja
meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb öszszegének 800 százalékát
(228 000 Ft).
A pályázatok benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala,
Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének
határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázati űrlap Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető
Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják
rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.
A pályázati döntésekről szóló
értesítés várható ideje: 2017. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és
a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésének
feltételeiről bővebben a www.
bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között olvashatnak.
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Nem csak a körzetért, a városért is tesz Herczeg Tamás
Szociális területen betöltött szerepe folyamatosan jelen van képviselői
munkájában is – vallja
magáról Herczeg Tamás.
A politikus immár 15 éve
folyamatosan képviseli a
8. számú választókerület
lakóinak érdekeit. félidőben című sorozatunkban
az elmúlt két és fél év
munkájáról és a választásokig hátralévő időben
tervezett fejlesztésekről
beszélgettünk vele.
– Az elmúlt időszak fejlesztéseit tekintve sok infrastrukturális beruházást találunk a körzetben. Ez azt
jelenti, erre van itt a legnagyobb igény?
– Települési szinten is az
látszik, hogy az utak, járdák
elhasználódnak, folyamatosan felújításra szorulnak,
ezért soha nem mondhatjuk azt, hogy teljesen el-

készült egy-egy szakasz.
Szinte minden körzetben
zajlanak kisebb-nagyobb
felújítások, ám volt egy nagyobb lélegzetvételű, másfél milliárd forintos útfelújítási program, amely ebben
a körzetben sok utcát érintett. Ez a beruházás több
kisebb szakaszra terjedt ki.
Sok utca burkolata kopott
volt, ezért fontos volt a felújítás, így széles lakossági
igényt elégített ki a fejlesztés. Öt helyen fekvőrendőrt helyeztünk ki, emellett
a körzetben található két
játszótérre új eszközöket
telepítettünk. Több utcában
járdafelújítás is volt.
– A lakossági igények miként jutnak el önhöz?
– Elég régóta vagyok
képviselő, a kapcsolattartás mindennapos. Sokak
megállítanak az utcán, kérdeznek, elmondják, milyen
problémájuk van. Sokféle

igény érkezik a szemétszállítástól a kátyúzáson, fekvőrendőr telepítésén, a járdafelújításon át a fűnyírásig,
padok, kukák kihelyezéséig. Ezek közül a legtöbbet a
választókerületi célelőirányzatból meg lehet oldani, de
épp ezeknek az ügyeknek a
felgyorsítására, egyszerűbbé tételére jön majd létre a
városgazdálkodási társaság
az év második felében.
– Az, hogy ön a közgyűlés szociális ügyekért felelős tanácsnoka, mennyire
jelenik meg a körzet képviseletében?
– Ez a szerepkör nem tud
nem megjelenni a képviselői
munkámban, de a szociális tanácsnoki pozíció nem
csak a szociális segítségnyújtásban merül ki. Ennél
szélesebb körben is megjelenik, például a család-, társadalom-, lakáspolitikai kérdésekben is. Az jól látszik,

hogy az 5–10 évvel ezelőttiekhez képest más problémák, kérdések vetődnek fel:
megjelent Békéscsabán a
munkaerőhiány, de dolgozni kell azon is, hogy gátat
szabjunk a térségből való elvándorlásnak. Érzékelhető a
lakáshiány – így a szociális
alapon bérbe adható, vagy
a fecskelakások alacsony
volumene –, de pozitívum,
hogy a hajléktalanellátásnál
új éjjeli menedékhely jön
létre azért, hogy elfogadhatóbb színvonalú legyen az
ellátás.
– Az elmúlt ciklus alapján
mondhatjuk azt, hogy történtek előremutató lépések?
– Igen, hiszen az, hogy
növekszik a jövedelem,
csökken a munkanélküliség
és nő a foglalkoztatottság,
az Békéscsabán és Békés
megyében is érzékelhető.
Ez más szociális helyzetet
is jelent. A szociális ellátó-

A foglalkoztatási Paktum Projekt nyitóelőadása
rendszerre ettől függetlenül
nem hárul kevesebb feladat,
hiszen itt az idősgondozás,
családsegítés, a gyermekjólét kérdése is, amelyek
folyamatosan munkát adnak
az intézményeknek.
– Milyen további tervei
vannak a körzetet illetően?
– Az út, utca, járdafelújítások folytatódnak: a Millen-

nium-lakótelep egyes szakaszain lehet majd munkálatokra
számítani,
járdaszakaszok
cseréjét, felújítását, illetve
több fekvőrendőr telepítését
tervezzük. Továbbá parkolók,
utpadkák javítása is várható a
körzetben. A nagyobb lélegzetvételű beruházások közé
tartozik a Szabolcs utcai és a
Berényi úti kerékpárutak építése. Ezenfelül a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Programon belül, a szociális
városrehabilitációhoz
kapcsolódva, a Baross utcára
tervezünk kerékpárutat, ám
ezt a pályázatot még nem adtuk be. Az evangélikus nagytemplom mögött található
artézi kútnál burkolatfelújítás
várható. Az intézményrendszert érintő változásra nem
kell számítani a következő
időszakban.
Varga Diána

„T B ” S A R O K
Amit a betegszabadságról tudni kell
Ha a keresőtevékenységet
végző személy a saját vagy
gyermeke betegségének
időtartama alatt nem tudja
ellátni a munkáját, a kieső
jövedelem egy részét táppénzzel pótolja az egészségbiztosítás.
A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára nem táppénzt, hanem
betegszabadságot
vehet
igénybe az arra jogosult munkavállaló. A betegszabadság
kizárólag a munkavállaló saját betegsége esetén jár.
A munkáltató a munkavállalónak – betegsége miatti –
keresőképtelensége esetén
naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.
Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló
a betegszabadság arányos
részére jogosult. Például,
ha a munkavállaló munkaviszonya 2017. július 1-jén
kezdődik, új munkaviszonyában keresőképtelenségére
tekintettel időarányosan 8
munkanap betegszabadság
illeti meg.
Betegszabadságra azok
az alkalmazottak jogosultak,
akik munkaviszonya a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozik, továbbá a kormányzati szolgálati, állami

szolgálati, közszolgálati és
közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek is.
Nem jogosult betegszabadságra az egyéni vállalkozó, a
társas vállalkozó, megbízás
alapján munkát végző vagy
tiszteletdíjas tevékenységet
folytató személy. Nem jár betegszabadság az üzemi baleset és foglalkozási betegség
miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára sem. Ezekben
az esetekben a keresőképtelenség első napjától táppénz
illeti meg a biztosítottat. A betegszabadság alatt folyósított
juttatást a munkáltató fizeti.
A betegszabadság idejére a
távolléti díj 70 százaléka jár,
amely adó és járulékköteles.
A betegszabadság igény-

bevételéhez a keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja,
kórházi ápolás esetén pedig
kórházi igazolás szükséges.
Fontos tudni, hogy a betegszabadságra jogosult személy
részére egészségbiztosítási
pénzellátásként táppénz csak
a betegszabadság lejártát követő naptól járhat. 2017. július
l-jétől a társadalombiztosítási
kifizetőhellyel nem rendelkező
foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti
táppénz iránti kérelmeket
kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be.
Dávid ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
főosztály

Szakképzés: emelkedett az alapnormatíva
A megyei iparkamara
örömmel adja hírül a tanulóképzésben
részt
vevő
vállalkozóknak,
hogy emelkedett a tanulónkénti alapnormatíva.
A kormány döntése értelmében január 1-jétől
visszamenőleg jár a magasabb kvóta, a szakmánkénti
súlyszorzók
változatlanok.
A vonatkozó törvényben
meghatározott
alapnormatíva összege 2017. július 1-jétől változik, összege 480 000 forint/fő/év.
A 2017. január elseje óta
járó különbözethez év végén, az éves szakképzési
hozzájárulás
bevallása
alkalmával juthatnak hozzá. A módosítás 2020-ig
érvényes.
– Nagyon fontos lépés ez,
amelyet a szakképzés szereplői nagyon vártak a kormánytól, és sokan sürgették,
hiszen az elmúlt időszakban
a minimálbér-emelések miatt

A vendéglátás-turisztika területén van a legtöbb diák
vállalkozónál gyakorlaton
a korrekció már elengedhetetlenné vált – hangsúlyozza
Mészárosné Szabó Anna, a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
osztályvezetője.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6
tanácsadója
szakmacsoportonkénti bontásban tartja
a kapcsolatot a megye mint-

egy 250 vállalkozásával,
ahol éves szinten 1900-nál
is több tanulószerződés él.
Legtöbb diák a vendéglátás-turisztika területén végzi a gyakorlatát ún. külső
gyakorlati képzőhelyen, vállalkozónál. Ezt követi nagyságrendben a gépészet, az
egészségügy, a kereskedelem és az építészet.

fOGADJON TANUlÓT,

VEGYEN RÉSzT A SzAKKÉPzÉSBEN!
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Új vezetője van az ALFÖLDVÍZ-nek
Egyre nagyobb figyelem
kíséri a hazai víziközműszolgáltatók működését,
így az ország egyik legnagyobb, békéscsabai székhellyel működő Alföldvíz Zrt.-ét is. A társaság
május 30-án felfüggesztett
éves, rendes közgyűlése
június 29-én folytatódott
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. A testület ülésén
napirendre került a szolgáltató jegyzett tőkéjének
emelése, illetve személyi
kérdések is.
A cég közgyűlésén a tulajdonos önkormányzatok küldöttei, illetve a magyar állam
részéről a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
meghatalmazottja vett részt.
Május végén a gazdasági
ügyekben meghozott döntések
után a közgyűlés felfüggesztésre került, ugyanis a legfontosabb kérdésekről, vagyis
a tőkeemelésről és személyi
kérdésekről a két legnagyobb
tulajdonos – Békéscsaba önkormányzata és az MNV Zrt.
– további érdemi egyeztetéseket, tárgyalásokat kíván folytatni. A Békéscsabát képviselő

TOP információs nap Békéscsabán
Információs napot tartott június 28-án Békéscsabán a
Békés Megyei Önkormányzat, melyen polgármesterek, településvezetők és
civil szervezetek képviselői
vettek részt.

Dr. Csák Gyula és dr. Nagy László
Nagy Ferenc alpolgármes-ter
elmondta, hogy a részvényesek közös célként fogalmazták
meg a cég hosszú távú, stabil
működését.
Június 29-én elsőként személyi kérdésekben hoztak
döntést. Az MNV Zrt. javaslata
alapján az Alföldvíz igazgatóságából távozott a korábbi
elnök, dr. Balázs István. Vis�szahívták vezérigazgatói tisztségéből dr. Csák Gyulát, aki
viszont az igazgatósági tagságát megtartotta. A közgyűlés
vezérigazgatóvá és igazgatósági taggá megválasztotta a
korábbi vezérigazgató-helyettes Nagy Lászlót.
A díjbefagyasztás és a
közműadó miatt a szolgáltató meglehetősen nehéz hely-

zetbe került, ezt a problémát
részben orvosolta volna az
Alföldvíz jegyzett tőkéjének felemelése, melyet a
magyar állam tehetett volna
meg. Viszont az MNV Zrt.
visszavonta az 1,7 milliárd
forintos tőkeemelési szándékát, így nem szerzett 50 százalék feletti résztulajdont.
A magyar állam a tőkeemelésről nem mondott le,
erről egy rendkívüli közgyűlés
keretében akár már augusztus végén dönthet a testület.
A közgyűlés után összeült
az Alföldvíz új felállású
igazgatósága és megválasztotta dr. Csák Gyulát a testület
elnökévé. A korábbi vezérigazgató a behir.hu-nak adott
exkluzív interjúban elmondta,
hogy új szerepében is segíteni
kívánja a Békés mellett Csongrád, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében is szolgáltató
cég munkáját, megmaradását, fejlődését. Az interjúban
kitért arra is, hogy a jövőben
a Csabatáj Mezőgazdasági
Zrt. és a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. igazgatóságának
tagjaként, illetve vezérigazgatójaként dolgozik tovább.
Bali-Hatala Boglárka

A szakemberhiány ellen küzdenének
Igényeket mért fel a HIPA Békéscsabán

Békéscsabán tartott nemrég egyeztető fórumot a
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) cégek és
oktatási szereplők bevonásával. Mint kiderült, Békés megyében továbbra is
a szakemberhiány okozza
a legnagyobb problémát.
A tapasztalatokat összegzik és további lépéseket
tesznek majd.
A HIPA fő feladata, hogy
kapcsolatot vegyen fel és
tartson fenn működőtőkeberuházókkal annak érdekében, hogy segítse azokat
stratégiai befektetési döntéseik előkészítésében és
végrehajtásában. A szervezet célja a megyeszékhelyen tartott egyeztetéssel az volt, hogy a Békés
megyei ipari vállalkozások
igényeit felmérje az oktatási szereplők részvételével.
A fórum koordináló szerepét Békéscsaba önkormányzata vállalta magára.
Megkeresésünkre Kiss Tibor oktatásért, kultúráért
és sportért felelős alpolgármester elmondta: örömmel
vették a HIPA felkérését.
Az egyeztetésen a jelentős
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– A Békés Megyei Önkormányzat célja az, hogy a
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos
információkat összegyűjtse,
és a pillanatnyilag releváns,
az önkormányzatok és a civil
szervezetek számára fontos
tudnivalókat
egybegyűjtve
továbbítsa. Ennek érdekében
évente két alkalommal információs napot tartunk, ahol
nem csupán a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Programmal, de az ehhez
kapcsolódó
programokkal
kapcsolatban is hívunk meg
előadókat – mondta köszöntőjében Zalai Mihály, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
A 2014–2020-as programozási időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program közreműködő szervezeti feladatait a Magyar Államkincstár látja el. Célja, hogy
támogassa a TOP-források
hatékony és szabályszerű felhasználását, segítse a támogatást igénylőket, hogy a projektötletekből sikeres fejlesztések
valósulhassanak meg. Az eddigi tapasztalatokról tájékoztatta
az információs nap résztvevőit
Albert Péterné, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója.
A megyei önkormányzat – a megyeszékhelyen
kívül – minden településnek

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke
kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a
település kéri, és nemcsak
a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz
kapcsolódóan
egyéb feladatokban is, mint
az előkészítés, szerződéskötés, végrehajtás, szakmai
megvalósítás, nyilvánosság
biztosítása. Annak érdekében, hogy a megsokasodott
teendőket megfelelően el tudják látni, egy 25 fős menedzsmenti csoportot hozott létre
a megyei önkormányzat. A
csoportban a nyolc, korábban
már fontos projekteket menedzselő szakember mellett
asszisztensek és pénzügyi
feladatokat ellátó szakemberek dolgoznak – minderről
dr. Horváth Mihály, a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője informálta a
jelenlévőket. A projektmenedzserek is bemutatkoztak a
fórumon, és elmondták azt is,
jelen programozási időszakban milyen jellegű projektekben tudnak segítséget nyújtani a pályázóknak.
A Széchenyi Programiroda projektmegvalósítás során

nyújtott szolgáltatásairól Lévai
Zoltán regionális igazgató tartott előadást, majd az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. képviseletében Vass Lajos és Radomszki
Levente témavezetők a SEAP/
SECAP (Fenntartható Energiaés Klímaakcióterv) pályázati
lehetőségeiről tájékoztatták a
jelenlévőket. Az energetikai
beruházások hatékony megvalósításának előfeltétele a
SEAP/SECAP dokumentum
megléte.
Dr. Konstantin Kata, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikai referense
a települési éghajlatvédelmi
programokat és beruházásokat támogató LIFE Programot, Garay Éva, az EFOP1.3.1-15-2016-00001 kiemelt
projekt kulturális közösségfejlesztő mentora pedig a
„TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése”
című felhívás Békés megyei
mentorhálózatát mutatta be.
Az információs nap zárásaként Ikvai-Szabó Imre, az
OTP Bank vezető tanácsadója osztott meg fontos információkat a jelenlévőkkel.

Előnyben a csabai MVP projektek
Kiemelt beruházások

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházássá
nyilvánította a kormány
Békéscsaba több Modern
Városok Programban tervezett projektjét.

vállalatok mellett a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrum, valamint
a Szent István Egyetem
képviselői is részt vettek.
– Az önkormányzatot
a szervezet azzal a céllal
kereste meg, hogy biztosítson helyszínt, információt
számára, illetve az iránt
érdeklődött, milyen lehetőségeket biztosít a város a
különböző vállalatoknak. A
konstruktív, közvetlen megbeszélésen azokat a képzési lehetőségeket vázolták
fel a résztvevők, amelyeket
a békéscsabai campus és
a szakképző centrum nyújt-

hat – fogalmazott kérdésünkre Kiss Tibor.
Az alpolgármester azt
is elmondta: a befektetési
ügynökséggel való együttműködésnek ez volt az első
állomása, ezt követően
összegzik a fórum tapasztalatait, majd megkeresik
azokat az oktatási szereplőket, amelyekre szükség
lehet új képzések elindításához. Kiss Tibor kiemelte:
a város partner a probléma
kezelésében, mint mondta,
erre szolgál például az oktatási kerekasztal is, amely
havonta egyszer ülésezik.
V. D.

A rendelet a Magyar Közlöny
idei 112-es számában jelent
meg, a határozat a megjelenéssel együtt azonnal hatályba lépett. Ez azt jelenti,
hogy az érintett beruházásoknál gyorsabbak lesznek
az engedélyeztetési folyamatok, így rövidül az ügyintézési idő.
A kormányhatározat két
nagy részre bontotta a beruházásokat. A turisztikai
jellegű fejlesztések közül
a térségi vásártér kialakítása, a várospiaci fejlesztés egyes ingatlanokra vonatkozó projektelemei, a
Békéscsabai Nyomdaipari
Tudás-és Képzőközpont kialakítása (benne a tanműhely, a nyomdaipari duális
képzés modelljének kidolgozása és a kollégiumfejlesztés), a CsabaPark második
és harmadik üteméhez kapcsolódó egyes ingatlanok
érintik Békéscsabát.

A második nagy csomag
a sportcélú beruházásoké,
ide tartozik az új multifunkciós sportcsarnok, a versenyuszoda, a Sportok Háza, a
Röplabda Akadémia, valamint
a Wenckheim kerékpárút. Az
ügyek koordinálása a Békés
megyei kormánymegbízott feladata lesz.
A Modern Városok Program célja, hogy a megyei jogú
városok olyan központokká
váljanak, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés motorjai, ahol
minőségi életet lehet élni és
tartalmasan lehet a szabad
időt eltölteni.
Orbán Viktor miniszterelnök a program keretében 2015

márciusa és 2017 májusa között mind a 23 megyei jogú várossal megállapodást kötött. A
legutolsó állomás Hódmezővásárhelyen volt, ahol május
26-án írt alá szerződést.
Az eddigi számítások szerint a program során közel 260
projekt valósul meg mintegy
3400 milliárd forint értékben,
részben uniós, részben pedig
hazai forrásból. A fejlesztések végső értéke közel 3400
milliárd forint lesz, a program
állásáról ősszel egyeztet a
kormányzat az érintett településekkel. 2018 után a falvaknak is partnerségi ajánlatot
tehet a kormány.
Varga Diána
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2017. július 25., kedd

2017. július 24., 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 5/4.
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 Ikarosz zuhanása (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 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Föld sója (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 26., 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 (gazd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Tudományos estek 5/4.
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 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Terefere
21.55 Örmény nyomok (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 31., hétfő

2017. augusztus 1., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Tudományos esték 5/5.
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 Áramlat-Flow (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

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 Jóga TV
11.10 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)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Cinema Inferno (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 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 Művészbejáró (kult. mag.)
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 Karácsond 2/1. rész (dok.-film)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 8., 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 Karácsond 2/2. rész (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 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 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 28., 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 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Híradó
23.20 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. július 29., szombat

2017. július 30., vasárnap

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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Napsugár Bábszínház 3/1.
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bartók Táncegyüttes
22.30 Híradó
22.50 Kezdőkör (sportmagazin)
23.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

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 10/8.
(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) 7/1.
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

2017. augusztus 5., szombat

2017. augusztus 6., vasárnap

n e k ü n k .

2017. augusztus 2., szerda

2017. augusztus 3., csütörtök

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 5/5.
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 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
21.00 Terefere
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
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 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bűn és bűntelenség (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. augusztus 7., hétfő

2017. július 27., csütörtök

2017. augusztus 4., 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 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Hunor-Magor nyomán Békésben
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 Jóga TV
11.10 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Napsugár Bábszínház 3/2.
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kultur. mag.)
21.00 Év sportolója, az év
embere díjátadó
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

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
10/9.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifilm)
7/2.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Evangélikus diákkórus
23.30 Híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 11., péntek

2017. augusztus 12., szombat

2017. augusztus 13., vasárnap

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
19.45 Jóga TV
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Egy koncert kékben
(Rákász Gergely koncertorgonista)
22.45 Aktuális (magazin)
23.05 Híradó
23.25 Púder (női magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
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
18.05 Napsugár Bábszínház 3/3.
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Atlantisz gyermekei
22.45 Híradó
23.05 Kezdőkör (sportmagazin)
23.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 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 10/10.
(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) 7/3.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Zenéről, múltról,
szerelemről
22.55 Híradó
23.15 Kikötő (egyházi magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. augusztus 9., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 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 Kikötő (egyházi magazin)
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. augusztus 10., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 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 Mit akar ez az ember?
(dok.-film)
22.35 Aktuális (magazin)
22.55 Híradó
23.15 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Csabai Mérleg

sPOrt

Átalakuló kerettel kezdték a munkát

A csabai kézis lányok kilenc hétig készülnek az új idényre
A Békéscsabai Előre NKSE
a 10. helyen fejezte be az
előző NB I-es szezont.
Skaliczki lászló vezetőedző szerint a közvetlen riválisok is erősödnek majd,
így nehéz szezonra számít.
A csabai gárda kerete még
nem teljes, a következő hetekben további érkezőkre
lehet számítani.
A viharsarki együttes az első
két hétben a fizikai felkészülésre helyezi a hangsúlyt, a
szakmai stáb ezt követően
folyamatosan bővíti a taktikai
repertoárt is. A keret szinte fele kicserélődött a nyári
szünetben.
Kapusposzton
például három új hálóőrrel
kezdik a szezont a csabaiak,
miután Triffa Ágnes, Terenyi
Bianka és Kölcze Gabriella
sem maradt a Viharsarokban.
A szerb Tamara Popovic, a
tavaly Békéscsabára érkező Horváth Dorina, valamint
a Budaörsöt elhagyó Györkös Rebeka küzd majd meg
egymással. A 22 éves kapus
új kihívásra vágyott és úgy
gondolja, hogy minden adott
ahhoz, hogy fejlődjön.
– Arra szeretnék koncentrálni, hogy maximális erőbedobással kezdjem a munkát.
Ha egészséges rivalizálás lesz
a kapusok között, az nem lesz
probléma, sőt, az az egész
csapatra is jó hatással lesz –
fogalmazott a fiatal kapuvédő.
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Futófesztivál Békéscsaba belvárosában
Két kilométeres táv és 12 órás bajnokság is lesz

Július 22-én egy rendhagyó versenynek adhat otthont Békéscsaba.
A Runfest elnevezésű
rendezvényen futók sokasága tölti meg majd a
megyeszékhely belvárosát, ráadásként még egy
világcsúcs szemtanúi is
lehetnek a szurkolók.

A csapat kerete még nem
teljes, főként a balkezes
posztokon várható érkező,
hiszen a szélső Diószegi Nikolett és a tavalyi házi gólkirálynő Natallia Vasileuskaya
is elhagyta az együttest.
Mellettük a tavalyi szezont
teljesen kihagyó Dajka Bettina és a válogatott kerettag
Gávai Szonja döntött a távozás mellett.
– Szükség lehet még a keret bővítésére, hogy minden
poszton megfelelő választási
lehetőség legyen, ráadásul
egy nagyon hosszú bajnokság elé nézünk. A versenyhelyzetet fenn kell tartani és
nagyon fontos, hogy mindenkinek megfelelő terhelést
adjunk – emelte ki Skaliczki
László vezetőedző.
Az egyik legnagyobb erősítés, hogy Walﬁsch Mercédesz a következő szezonban
is lila-fehérben bizonyíthat

majd. Az átlövő szerint gyorsan eltelt a nyári pihenő, de
már nagyon várta a munkát, és bízik abban, hogy kiegyensúlyozottabb játékkal
segítheti az együttest.
– Nekem a tavaly áprilisi
vállműtétem miatt nem úgy
sikerült a szezonom, ahogy
terveztem. Most 110 százalékkal dolgozok majd, mert
többet szeretnék elérni, mint
tavaly, remélem, hogy ez sikerül – emelte ki a gólerős
játékos.
A csabai gárda programjában tizenkét felkészülési mérkőzés szerepel,
Skaliczki László gárdája
Zilahon és Kisvárdán is
részt vesz majd egy-egy
négycsapatos tornán. A
bajnokságot
szeptember
közepén, Érden kezdi majd
az együttes, hazai pályán
pedig a Dunaújváros ellen
debütálnak a lilák.

Épül-szépül a jaminai iskola tornaterme
Két klub és az önkormányzat közösen pályázott

– Nagyon hosszú, legalább
kétéves előkészítő folyamata
volt, amíg tavaly decemberben eljutottunk odáig, hogy
felajánlották: legyünk házigazdái a 12 órás bajnokságnak – idézte fel a kezdeteket
a verseny főszervezője, Vozár Attila. A megmérettetésre
mintegy százötven nevezőt
regisztráltak, az érdeklődést
mutatja, hogy Indiából, Törökországból,
Marokkóból,
Ausztriából, valamint Németországból is jelentkeztek.
– Pályafutásom alatt nagyon sok ilyen versenyen
vettem részt Európa-szerte,
és majdnem mindig a belvárosban futottunk. így lehet leginkább emberközelivé tenni a
versenyt, a szurkolók is sokkal
közelebb kerülhetnek, sokkal
jobb hangulatot tudnak teremteni. Másrészt a vállalkozókat
is sokkal könnyebb bevonni
a rendezvény szervezésébe,
akár érdekeltté tenni őket.
Most is nagyon sok helyi vállalkozó kapcsolódott be, de a
békéscsabai polgárőrség és

Vozár Attila a Runfest szervezője interjú közben
az atlétikai klub is mellettem
állt a szervezésben – emelte
ki Vozár Attila.
Muhari Gábor már Európa
számos pontján bizonyított,
most Békéscsabán a világcsúcs megdöntésére készül.
Három évvel ezelőtt a hatórás világcsúcsot is megjavította, két hónapja pedig már
csak erre a viadalra edz.
A főtéren lesz a verseny
rajtja, és a belvárosi bevásárlóközpontig tart a pálya,
a kerékpárúton futnak majd
a versenyzők egy 1830 méteres körön. A leghosszabb verseny reggel hatkor indul majd,
12 órakor kezdődik a hatórás
viadal és a maratoni táv. Délután 13 órától a félmaraton,
de lesz 10 és 2 kilométeres
megmérettetés is.
– Polgárőrök biztosítják
majd a verseny helyszínét,

déltől teljesen lezárjuk a kerékpárutat az Andrássy úton.
Szeretnénk erre a pár órára
a békéscsabai lakosok megértését, türelmét kérni. Úgy
gondolom, megéri, miután
ez az esemény újra messzire
viheti Békéscsaba hírnevét.
Ráadásul a belvárosban van
egy másik vonal, amelyet
használhatnak a kerékpárosok, így nem áll meg teljesen
a közlekedés a belvárosban
– tette hozzá Vozár Attila.
Az eredményekről a futás
szerelmesei
folyamatosan
értesülhetnek. A legnépszerűbb közösségi oldalon
élőben közvetítik majd a versenyt, de a kilátogató szurkolók a kivetítőkön óránként
láthatják a friss állást, hogy ki
hányadik kilométernél jár, és
megszületik-e a tizenkét órás
világcsúcs.

Csabai remeklés a Gyulai István Memorialon

Márton Anita győzött, dr. Baji Balázs országos csúcsot döntött
A súlylökő magabiztos,
19,48 méteres teljesítménnyel nyerte meg az év
legnagyobb hazai atlétikai
viadalát. Gátfutásban a
csabai sprinter pár nappal ostravai csúcsdöntése után újra nagyszerűen
versenyzett és 13,15-ös
idejével negyedik helyen
végzett.

folytatódik az Erzsébethelyi Általános Iskola tornatermének felújítása. A
közelmúltban az új sportpadlót adták át a létesítményben, a fejlesztés következő ütemében pedig
a nyílászárókat és a világítótesteket cserélik ki.
A csarnokban jelenleg a
munkálatok közepén tartanak, de tanév közben
pezsgő sportélet zajlik, a
férfi kézilabda mellett a női
röplabda a legnépszerűbb.
Az iskola vezetése fontosnak tartja, hogy megfelelő
környezetben mozogjanak
a diákok.
– Egy iskola nem tud önerőből egy ilyen fejlesztést
végrehajtani. Nagy öröm

számunkra, hogy vannak
olyan sportvezetők, sportéletben tevékenykedő emberek, akiknek szintén fontos az, hogy a békéscsabai,
az erzsébethelyi gyerekek
milyen körülmények között tudják a szabad idejüket eltölteni – emelte ki
Kucseráné Szabó Mária intézményvezető.
A Békéscsaba Belvárosi diáksport Klub 1996-os
alapítása óta Békés megye
egyik meghatározó utánpótlás-nevelő egyesülete.
A BdSK több helyi intézményben tart edzéseket,
az egyik helyszín az Erzsébethelyi Általános Iskola
Madách utcai épülete. A fejlesztésben az első ütemhez
hasonlóan a Békéscsabai

Röplabda Sportegyesület
volt a partner. A klub a projektek végrehajtásában és
a források felkutatásában
is segítséget nyújtott. A fejlesztés mindkét ütemében
az önkormányzat biztosította a szükséges önrészt.
Bíró Csaba, a szakbizottság elnöke kiemelte, a harmadik éve működő, sport
infrastruktúrát segítő program egyedülálló együttműködést indított el. Kiemelte,
az összefogásnak köszönhetően mindenki félreteszi
az önös érdekeit és a jövővel, a következő generációval foglalkozik.
A tervek szerint a felújítás harmadik ütemében a
tornaterem hőszigetelését
valósítják meg.

Mintegy száz világbajnoki és
olimpiai érmes érkezett hétfőn
és kedden a székesfehérvári
viadalra, a Bregyó-közi Regionális Atlétikai Központba.
Az idényt remekül kezdő, ám
azóta kicsit visszafogottabb
eredményeket
produkáló
Márton Anita a 18,27 méteres
„bemelegítés” után másodikra már 19,23 métert lökött. A
magyar dobó tulajdonképpen
végig magával versenyzett,
ötödikre ismét kiválóan beletalált a dobásba, így 19,48

méterrel nyerte a versenyt.
Fölényére jellemző, hogy a
hatból öt dobásával megnyerte volna a viadalt.
– Nagyon örülök a győzelemnek, és annak, hogy jó
sorozatot tudtam dobni. Volt
egy nehezebb időszakom, de
úgy tűnik, sikerült kilábalnom
belőle. A fő cél továbbra is a
világbajnokság – nyilatkozta
a verseny után a súlylökő.
A gátasok mezőnyében

sztárok egész sora térdelt
a rajtgépbe: az olimpiai bajnoki címvédő jamaicai Omar
McLeod, a világcsúcstartó
amerikai Aries Merritt és a
világbajnoki címvédő orosz
Sergej Subenkov. A versenyt az ötkarikás bajnok
12,96 másodperccel nyerte,
dr. Baji Balázs pedig óriási
országos csúccsal, 13,15-ös
idővel negyedik lett.
– Jól elkaptam a rajtot,
éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az országos rekord ellenére ez nem volt egy jó futás,
mivel kicsit „szétesett” a végére – értékelt a csabai gátas.
Márton Anita és Baji
Balázs mellett a gyalogló
Kovács Barbara is a felkészülés hajrájában jár az
augusztusi londoni világbajnokság előtt.
Az oldalt írta:
Kovács Dávid

8 hirdetések
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SZÉPÜLJÜNK A LÍVIA
SZÉPSÉGSZALONBAN!

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Undercut
Az utóbbi években a férfiak
is elkezdtek egyre többet foglalkozni a megjelenésükkel, így
nem véletlen, hogy a magazinok hasábjain egyre több stílustanács szól nekik. A szakáll
és frizura hossza és fazonja
között nem könnyű megtalálni
az összhangot a kívánt hatás
elérése érdekében. Szerencsére ma már egyre több szalon nyújt barber szolgáltatást,
melynek lényege, hogy kimondottan szakállnyírásra specializálódnak.
Napjaink egyik legnépszerűbb stílusa az undercut, azaz
a felnyírt hajvágás. Az elnevezés arra utal, hogy oldalt egészen rövidre van nyírva a haj,
míg felül meghagyja hosszabbra a fodrász. Egyenes, hullámos vagy akár göndör hajon is
alkalmazható. A két hosszúság
között nincsen átmenet, így
egy erős kontraszt jön létre a
két rész között.
Ezt a stílust sokan a vikingek népétől eredeztetik, azonban kevés forrás maradt ránk
a vikingek hajviseletét illetően.
Annyi biztos, hogy a vikingek a
hajukat fönt hosszúra hagyták,

nyakukat és tarkójukat alaposan leborotválták és rendszeresen ápolták.
Az oldalt rövidre vágott férfihajak elterjedése a 20. század
elején kezdődött, amikor az
amerikai hadseregben viselték
így a frizurájukat a gyakorlatozó
katonák, aminek akkor a praktikusság volt a fő oka, hiszen
így a haj nem lógott a fülükre, a
hosszabb részt pedig könnyebb
volt reggelente beállítani.
A gazdasági világválság
után a munkásosztály fiataljai kezdték tömegesen ezt a
viseletet követni. A második
világháborúban már szinte az
összes európai haderőben népszerű volt az oldalt rövid, felül
pedig 6 – 8 cm hosszúra hagyott
hajkorona.
Ma már géppel nem olyan
bonyolult ezt a fazont megcsinálni, mint volt az a 20. század
elején az ollóval tevékenykedő
borbélyoknak, azonban az iga-

zán profik ma is kézzel vágják
a finom áttűnést a két hosszúság között.
A szalonoknak is követniük
kell a trendeket, így az igények
alakulásával mi is változtatunk.
Szeptember közepétől Borbély
Műhellyé alakítjuk a Wlassics
sétányon lévő szalonunkat,
ahová október 2-ától sok szeretettel várjuk férfi vendégeinket.

Dimény József

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

Rézfúvos kamarakoncert az evangélikus kistemplomban
2017. július 27-én, csütörtökön
18.30 órai kezdettel.
Közreműködnek:
a II. Békéscsabai Harsonakurzus
résztvevői.
A műsorban négy évszázad muzsikája csendül fel 15 harsonán.
A belépés díjtalan.

Szépkor úa k

Mihók Györgyné 95 éves

Kovács Mihályné 90 éves

H I R D E S S E N

Durai Jánosné 90 éves

N Á L U N K !
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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.
Irodák, lépcsőházak takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Békéscsabai Női labdarúgó

SC várja jelentkezésed, 6 éves
kortól.
Bencsik Éva: 30/506-4202.
fűkaszával fűnyírást, bozótirtást vállalok.

Tel.: 30/366-9699, Petri.
Kévés nád eladó
Tel.: 70/519-3376.
Ápolónő takarítást vállal, és
gondozásért örökösödési szerződést kötne.
Tel.: 70/2450-500

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
háromszobás, erkélyes, vagy
kisebb sorházi lakás szóba jöhet
értékegyeztetéssel, lehetőleg a
belvárosban.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m 2-es belterületi
telek fúrott kúttal eladó. Villany-, telefonvezeték az utcában, vízvezeték a csatorna
túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
OKTATÁS
Matematikából pótvizsgára
felkészítés Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás
Tel.: 70/392-0459.
Angol óvodától felsőfokig.
Tel.: 70/450-3228.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Városi adomány

Újabb 3 millió a koraszülöttmentőre

A Békés megyei koraszülöttmentő és a hozzá tartozó
életmentő eszközök megvásárlását hárommillió forinttal
támogatta Békéscsaba önkormányzata. Szarvas Péter
az adomány átadásakor úgy
fogalmazott: gyermekeink
egészségéért mindent meg
kell tennünk.
Nagy öröm azt tapasztalni,
hogy egy Békés megyei kezdeményezés, összefogás enynyire sikeres – mondta a város
polgármestere
– Valamennyi képviselő úgy
gondolja, hogy ez egy fontos
ügy. Fontos dolog, hogy a koraszülött csecsemőkön időben
lehessen segíteni. Ehhez meglegyen Békés megyében az a
jármű és azok az eszközök,
amelyekkel a segítség időben érkezhet – hangsúlyozta
Szarvas Péter, Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármestere. Kevesebb mint 10
hónap alatt összesen 33 millió
forintot adományoztak magánszemélyek, civil szervezetek,
cégek és önkormányzatok a
Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítványnak. Békéscsaba
támogatásával ez az összeg
már 36 millió forintra nőtt.
– Amikor megkértek, hogy
legyek a kuratórium tagja, az

volt a feltétel, hogy kiadásunk
nem lesz. Minden energiánkat föláldoztuk a cél érdekében önkéntesen – emelte ki
dr. Fodor Zsuzsanna, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi tagja.
Hétfőn aláírták a mentőautó-gyártó céggel a szerződést. A 30 millió forint értékű
koraszülöttmentő szeptember
30-ára megérkezik Békés megyébe és szolgálatba is áll.
– A mi inkubátorunkat,
a lélegeztető gépet, az infúziós pumpákat felvisszük
Kistarcsára, és a gyárban az
új mentőautóra fogják felszerelni. Ezekkel az eszközökkel
már készen áll a mentőautó,
hogy koraszülötteket, beteg
újszülötteket szállítsunk vele.
A későbbiekben folyamatosan fogjuk korszerűbbre cserélni ezeket az eszközöket
– mondta dr. Abdulrahman
Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A gyűjtés a mentőautó
megvásárlása után sem áll
meg, ugyanis az előzetes számítások szerint további 18–20
millió forintra van szükség
ahhoz, hogy a legkorszerűbb
életmentő eszközökkel szereljék fel a járművet.
zámbori Eszter

A csabai élet eseményei

Kirabolt sírok az M44-es nyomvonalán
1600 éves leletekre bukkantak a régészek

A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum munkatársai végzik a területen az archeológiai munkálatokat
Árpád-kori,
avar
és
szarmata leletek kerültek
elő az épülő M44-es gyorsforgalmi út Békés megyei
szakaszának ásatásain. A
mintegy 1600 éves sírok
többségét az évszázadok
alatt vandál módon kifosztották, de így is komoly
felfedezést tettek a szakemberek, például ezüst
ékszereket találtak.
Helyenként csak nyomokból következtethettek a
régészek arra, mi mindent
temethettek el szeretteikkel a negyedik században
itt élők.
Szarka József vezető régész elmondta, volt
olyan sír, amiben csak a
koporsó lenyomata maradt
meg: itt valószínűleg a fa-

anyag csersava feloldotta
a csontokat. Az egykor a
test mellett lévő tárgyak
nyomai azonban így is sokat elárulnak az illetőről.
A szakember szerint ez a
legérdekesebb számukra,
vagyis amikor az emberrel
találkoznak a felszín alatt.
A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum munkatársai
110 ezer négyzetméteren,
12 lelőhelyen végzik az archeológiai munkálatokat.
Eddig több mint hétszáz régészeti jelenségre bukkantak. A megmentésük azonban komoly felkészülést
igényel a szakemberektől.
Egyes tárgyakat csak az azt
körülölelő földdel együtt,
szorosan átkötözve tudnak
kiemelni, hogy ne essen
darabokra. A restauráto-

rok azonban még az akár
szétmállott fémdarabokat
is helyre tudják állítani, ami
azután kiállítható.
Bár csaknem valamenynyi, feltárt sírt kirabolták, sikerült néhány értékes leletre bukkanni. Egy női sírban
például a fej mellé illesztett
pipereeszközt,
bronzcsipeszt, továbbá a koponyán
egymás után, egy sorban
négy darab, átfúrt ezüstérmét találtak, utóbbiakat
egykoron vélhetően egy a
fejet szegélyező szalagra,
pártára varrtak rá.
A női sírokra jellemző volt a leletgazdagság,
és az, hogy bronz- és ritkábban ezüst ékszerekkel
felékdíszítve helyezték a
sírgödörbe az elhunytakat –
mondta el Botyánszki Anna

régész. Ő a leletek közül
a bronztükröket emelte ki.
Ezekből kettőt sikerült feltárniuk, az egyiket medence
tájékon helyezték el, a másikat pedig egy bronzveretekkel szegélyezett faládikába
tették az elhunyt lába mellé.
Hamarosan befejezik az
1600 éves szarmata kori
temetőnek a feltárását. Az
emberi maradványokat továbbszállítják antropológiai
vizsgálatra, a tárgyi leleteket pedig restaurálják. A
későbbiekben a Tessedik
Sámuel Múzeumban állítják
ki az M44-es gyorsforgalmi út építése közben feltárt
leletegyüttest, a tapasztalatokról pedig egy tudományos-ismeretterjesztő könyvet készülnek megjelentetni.
zsíros András
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Nyáron is tarolt a Békéscsabai Jókai Színház
Egy hónapon át nyújtottak kellemes élményt a látogatóknak

fotó: A-TEAM/Ignácz B.

rosháza Díszudvarán tartottuk az előadásokat, rossz
idő esetén pedig a Csabagyöngye Kulturális Központban. Igyekeztünk az évszaknak megfelelő, jó hangulatú
előadásokkal szórakoztatni
nézőinket. Valamennyi előadás teltházas volt, sőt,
több esetben pótszékeket is
el kellett helyeznünk. Nagy
öröm, hogy összesen 5600
néző választotta nyáron is
a színházi programokat” –
mondta Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója.
A legnagyobb érdeklődés a Játékszín Életrevalók című előadását övezte,
amelyben Vadász Gábor, a
Jókai színház színművésze
játssza az egyik főszerepet
Hirtling István partnereként.
Az eredetileg tervezett két
előadás után közkívánatra
egy harmadikat is a prog-

ramba kellett illeszteni az
Életrevalókból.
A Szolnoki Szigligeti Színház, a Pesti Magyar Színház,
a Magyar Zenés Színház,
a Spirit Színház, a Karinthy
Színház, a Cervinus Teátrum, az Újszínház, valamint
a kecskeméti Katona József
Színház előadásait csodálhatták az érdeklődők. Olyan
ismert művészek léptek fel
Békéscsabán, mint például Pindroch Csaba, Gáspár
Kata, Egyházi Géza, Hegyi
Barbara, Kerekes József,
Pikali Gerda, Cseke Péter
vagy éppen a megunhatatlan
Szomor György.
A Jókai színház évadnyitó
előadása szeptember 8-án
lesz, addig is a Szarvasi Vízi
Színházba látogathatnak el
minden este a színházi élményre vágyók
Ragány Misa

fotó: A-TEAM/Ignácz B.

A sorozatot műfaji sokszínűség jellemezte: vígjáték,
musical, operett, valamint
zenés, verses est színesítette a kínálatot. A Jókai szín-

ház a Balkán kobra című
zenés komédiával képviseltette magát, de a Baross
Imre Artistaképző Intézet
Jókai színházban működő
Színitanházának hallgatói
is felléptek a Musicalek az
éjszakában című zenés esttel, valamint a Sweet Charity
című musicallel.
„A Jókai színház TeÁtrium
udvarában, valamint a Vá-

fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Június 16-a és július 15-e
között 18 előadást láthattak a nézők a Csabai Nyár
programsorozat első, a Békéscsabai Jókai Színház
által szervezett részében.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsóﬁ pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

1+1+1 AKCIÓ -50%
25. SZENT ISTVÁN
NAPI ELŐZETES
2017. augusztus 19-én,
szombaton 16-tól 22.30 óráig
a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja Géza téren
PROGRAMOK:
16.00 óra Lovas hintók felvezetésével

a Csorvási Fúvószenekar és
Mazsorett Csoport felvonulása

a Lencsési úton, fellépése a Féja Géza téren
17.00 óra A Remonda Sportegyesület lovasbemutatója
17.30 óra A „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat eredményhirdetése
18.00 óra A Téglás zenekar műsora
18.45 óra Belencéres Néptáncegyüttes fellépése

19.15 óra A Fitdance Center csoportjainak bemutatója
20.30 óra Az est sztárvendége: Fehérvári Gábor Alfréd –
Freddie. ÉLŐ KONCERT
21.50 óra Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila,
a József Attila Lakótelepi Településrészi
Önkormányzat vezetője
22.00 óra TŰZIJÁTÉK

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig
Szabadtéri játszóház, íjazási lehetőség és arcfestés
díjmentesen
16–19 óráig
16–20 óráig

Egészségpont (vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés)
Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak
alkotásaiból
16–20 óráig
Lovaglási lehetőség, óriáscsúszda, csillámtetoválás
16–22.30 óráig Büfé üzemel
A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Rendező: a Lencsési Közösségi Ház

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész,
mondat
és
a hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál
Ottó nagysikerű
nagysikerű
Gaál
Ottó
tankönyvének
tankönyveinek bemutatója.
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti
módszer, különlegessége az önálló
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás,
egyéni tanulási
tanulási tempó!
tempó!
beszédgyakorlás, egyéni
A
tananyagok
megtekinthetők
és Ft-os
Tananyagok megtekinthetők és 21.990
21.990
Ft
egységáron
megvásárolhatók:
egységáron megvásárolhatók:
Székesfehérváron
a Szabadművelődés
Házában
Kiskunfélegyházán
a Móra Ferenc
(FürdőKözpontban
sor 3. 104-es(Petőﬁ
terem) tér 1.)
Művelődési
2016.november
december7-én
7-én(hétfő)
(szerda)
2016.
és
nov.
(hétfő)
17-19
óráig (119-es
terem).
és 14-én
december
14-én
(szerda)
17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
www.kreativnyelvtan.hu
Infó
Infóés
ésmegrendelés:
megrendelés:
Hudi
Tibor,
Hudi Tibor06-30/318-49-53
06-30/318-4953

1 db tananyag + 1 db online gyakorló
+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

Német

Norvég

Angol

MESEHÁz

Kézművestábor a Meseházban
2017. július 24–28.
A héten megismerkedünk Szent László életével, a középkori Magyarország hangulatával, vár makettet készítünk. Középkori ruhákba öltözünk. a fiúkkal elkészítjük
a bőrtarsolyt, pajzsot, gyakoroljuk a fegyverdobást és a lovagi tornát. A lányokkal
pártát, övet, keszkenőt, gyöngy ékszert, bájitalosüveget készítünk. Lovagok és
udvarhölgyek megörökítése fotográfián.
A tábor részvételi díja: 15 000 Ft/hét, ami tartalmazza az étkezések és a kézműves-foglalkozások összes költségét. Többhetes részvételnél vagy testvéreknek
kedvezményt adunk.
Jelentkezni lehet a 66/326-370 telefonszámon, valamint a mesehaz@mesehaz.hu
címen.
Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.

VASÁRNAPI JÁTSzÓHÁz A SzENT ISTVÁN TÉREN

2017. augusztus 6-án, vasárnap 18 órától
RÓzSA SÁNDOR, A HíRES BETYÁR történetei az Aranygyapjú társulat
előadásában.
A bábelőadást játszóházzal körítjük.
Felszolgálja a Meseház csapata.

ÁllANDÓ KIÁllíTÁSAINK

SCHÉNER MIHÁlY gyűjteményes kiállítása a szürrealizmus, az expresszionizmus, a pop art formai nyelvén alkotó festőművész fém-, fa-, kerámia- és textilplasztikáit, játszótéri makettjeit mutatja be.
lENKEfI KONRÁD emlékkiállítás a Napsugár Bábegyüttes történetét mutatja
be – bábokkal, képekkel, rajzokkal illusztrálva.
VÁNYAI JÁNOS hajdani csabai fazekasmester műhelye a régi idők alföldi fazekasainak állít emléket, bemutatva az agyagmívesség lépéseit az agyag megmunkálásától a késztermék értékesítéséig.
Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára ingyenes.
Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁzI AlAPíTVÁNY • 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KUlTURÁlIS KÖzPONT

Dán

Orosz

Eszperantó

Portugál

Francia

Spanyol

Horvát

Svéd

Holland

Békés Megyei Könyvtár

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

Olasz

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:

ízelítő új könyveinkből:

Papírfonás az alapoktól – klubfoglal-

Daniel Cole: Rongybaba (2016)
Kémek, korok, életek: Erica Glaser
Wallach és Noel H. Field története.
Szerkesztette, előszó és jegyzetek:
Majtényi György, Mikó Zsuzsanna,
Szabó Csaba (2017)
Lisa Kleypas: Rafe karácsonya (2017)
Nora Roberts: Sóhajok vizén (2017)

kozás. 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.
Nyitva:
Hétfő

14–18 óra között

Kedd

11–18 óra között

Szerda

11–18 óra között

Csütörtök 11–18 óra között
Péntek

11–18 óra között

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

Szombat ZÁRVA

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7.30-tól 15.30-ig,
szombaton és vasárnap zárva.

Nyitás: 2017. július 31. 14.00

Mindenkit szeretettel várunk!

Web: konyvtar.bmk.hu, facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
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„Bepillantás a Kintbe”

Megnyílt Kolozsváry-Stupler Éva tárlata a múzeumban
A házassága révén Békéscsabához kötődő, los
Angelesben élő művész
rendhagyó kiállítással érkezett a békési megyeszékhelyre. Kolozsváry-Stupler
Éva idén ünnepli 80. születésnapját és különleges,
használt tárgyakból készített alkotásokat hozott el az
érdeklődőknek.
Az alkotó 1937-ben született
Budapesten.
Érdeklődése
korán hamar a művészetek
felé fordult. Érettségi után
ismerkedett össze a csabai
születésű Kolozsváry Pállal.
Éva és férje az 1956-os forradalom után együtt hagyták
el az országot. Ekkor még
csak Svájcig utaztak, majd
pár évvel később, 1961-ben
Kaliforniába emigráltak. A
műalkotó először rézkarcolatokkal kezdett el foglalkozni,
ám ez egy idő után komoly
fizikai erőt igényelt, így felhagyott ezek készítésével.
Már ekkor is foglalkoztatta
az, hogy a talált tárgyakból új
alkotásokat hoz létre.
– Gyerekkoromban is gyűjtögettem, az utcán is mindent
felszedtem, amit találtam. A
szüleim mondták, hogy piszkos és ne vegyem fel, de ez
nem érdekelt, eldugtam a
szobámban, amiket találtam.
Sokat költözködtünk, de a
bőröndömbe a ruhák helyett

A kiállítás augusztus 20-áig tekinthető meg
mindig ezeket a tárgyakat pakoltam – árulta el az alkotó,
hogy miért alakult ki a gyűjtés
iránti szenvedélye.
A Magyar Nemzeti Galéria
művészettörténésze, Bellák
Gábor figyelt fel a 80 éves
alkotó munkájára. Los Angelesben találkozott a képzőművész alkotásaival, amikor
Jankay Tibor hagyatéka miatt az Egyesült Államokban
járt. 1995-ben találkozott
először a képzőművésszel
és férjével, majd szinte napi
kapcsolatban voltak, hiszen
ők kezelték a kinti hagyatékot.
– Nagyon érdekes alkotások, sokféle képzettársításra
ad lehetőséget. Kevesen képesek arra, hogy az otthon
talált tárgyakból hihetetlen
koncentrációval művészeti
alkotásokat hozzanak létre.
Mindegyik kiállított darabnak

van egy zárt kerete, egy egységes világ jön létre, ezek
a tárgyak nem röpködnek a
semmiben, hanem egy erős
művészi koncepció fogja
össze őket. Az ember szinte
kedvet kap ahhoz, hogy felkutassa a régi, nem használt
tárgyait – emelte ki a művészettörténész.
A múzeum igazgatóhelyettese kiemelte, nagy örömmel
hozták Békéscsabára ezt a
tárlatot, az alkotó férje révén
erősen kötődik a városhoz.
Medgyesi Pál szerint rendkívül
sajátos összeállítás látható a
múzeumban, főként azoknak
ajánlotta a kiállítást, akik szeretik az új, rendhagyó kezdeményezéseket.
A „Bepillantás a Kintbe”
című tárlatot augusztus
20-áig tekinthetik meg az
érdeklődők.
Szendi Rita

11

Békéscsaba anno
Csabai névtelen utcák – zavaros házszámok
Amikor Maczák l. György
bírót 1893-tól egymást
követően hatszor megválasztották, ez a csabai
nép bizalmának kifejezése volt. Hosszú bírói
működése alatt Csaba
nagyközség
látványos
fejlődésnek indult. Ezt
példázza a legkiemelkedőbb létesítmények sora:
Varságh-patikaház, 101es kaszárnya, angyalos
artézi kút, első artézi gőzés gyógyfürdő, Magyar
Királyi Méntelep, izraelita
neológ kéttornyú templom, fiume Szálló kora
eklektikus
homlokzata,
első telefonállomás, ligeti
pavilon, földműves Iskola, az első óvoda felépítése stb.
1897-ben Csaba nagyközség lélekszáma elérte a 38
ezret, ezzel a vármegye
legnépesebb
települése
és országosan a városok
között a 17. helyet foglalja
el. Fentiek Csaba fejlődésének elismerésre méltó
eredményei. Ez időben
Csaba házainak száma
4065. Kevésbé elfogadott,
hogy csak minden huszadik utcának van neve (ezek
általában az 1851-ben létező 69 utcanévlistán szereplők).

A Bánszki utca–Dózsa György út sarkán volt egykor az
1-es számot viselő ház helye. A felvétel 1968-ban készült,
lebontott helyére épült a toronyház.
A házak számozási rendje nem volt méltó Csabához.
A belterületen 1–2400-ig, a
Körös-gáttól karéj alakban
Jamináig 1800-ig számozták a házakat. A számozását 1-től folyamatosan
végezték (az 1. számú ház
a mai Bánszki utca–dózsa
György út sarkán állt, a mai
toronyház helyén).
A számozás úgy történt,
hogy az utca egyik oldalán
végigszámozták a házakat, s visszajöttek a másik
oldalon, így az utca elején
az egymással szemben
lévő házak között jókora
különbség alakult ki a házszámokban.

Ez nagyon megnehezítette az orvos, rendőr, kereskedő tájékozódását és nehezen
találta meg, akit keresett, az
idegenről nem is szólva.
Csaba történetének legnagyobb utcanév-revíziójára 1910-ben került sor. A
házszámozás hat évtizedes
elavult gyakorlata is megváltozott. Bevezették az
utcák házszámozását úgy,
hogy az utca jobb oldalán
legyenek a páratlan, bal oldalán a páros számok.
A házszámozás máig
megmaradt – az utcanevek
rendszerváltozásonként cserélődtek.
Gécs Béla

A betyárbemutatótól a gyermekprogramokig széles volt a paletta a Csaba Napon
Az idei rendezvényen számos program közül választhattak
az érdeklődők. A legkisebbeknél a CsabaPark játszótere és a
különböző gyermekprogramok voltak a legnépszerűbbek.
A rendezvényt a békéscsabai Színitanház diákjainak a műsora színesítette. A Csaba Nap délutáni kínálatában Podani
Milán motoros show-ját is megtekinthették az érdeklődők. A

junior bajnok stuntrider egyúttal a Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítványnak ajánlott fel adományt.
– Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen koraszülöttmentő
autó nagyon fontos lehet a megye számára. Mivel Békés
megyében ilyen nincs, így szeretnénk mi is a bemutató teljes árával, 100 ezer forinttal hozzájárulni ennek a mentőau-

CSABAGYÖNGYE KUlTURÁlIS KÖzPONT

Körösök Völgye Látogatóközpont

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

Csabai Nyár a főtéren:
Július 20., (csütörtök) 19.00
Hetvenszer Hétszer Bocsánat-koncert
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., Big Band Hétvége
Július 28., 21.00 Gyulai Big Band
(Csabagyöngye Terasz)
Július 29., 10.00 Gyulai Royal dixieland Band (Szent István tér)
Július 29., 21.00 Csaba Big Band
(Csabagyöngye Terasz)
Július 30., (vasárnap) 18.00
Vasárnapi játszóház az Arany János
Művelődési Házzal
Július 31., (hétfő) 19.00
The Rollercoasters-koncert
Augusztus 1., (kedd) 19.00
dolce dance salsabemutatója
Augusztus 2., (szerda) 19.00
At Moss Here-koncert

Augusztus 3., (csütörtök) 19.00

Békeﬁ László és Bányoczky Nóra

musical-összeállítása

Augusztus 4., (péntek) 20.00

KERÉKPÁR- ÉS GPS-BÉRLÉS
Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyókat, és ha már megvan a
bringa, mi adunk térképet és kiadványokat is hozzá, amiben akad egy-két jó úti cél.
A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhető kerékpárok kibővült
kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Hevesi Happy Band-koncert

Augusztus 5., (szombat) 20.00
Utcabál – Torony Band

Augusztus 6., (vasárnap) 18.00

tónak a megvásárlásához – fogalmazott Podani Milán.
Az egész napos rendezvény célja a szórakoztatás mellett
az volt, hogy ápolják a hagyományokat, népszokásokat és
kulturális örökséget, valamint ezeket továbbadják és megismertessék a fiatalabb generációval és az érdeklődőkkel.
zámbori Eszter
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NYEREMÉNYJÁTÉK!
Kövesse a 7.Tv műsorait a július 24. és
az augusztus 7. közötti időszakban, és keresse
a 19.00 órai híradó után látható első reklámban
szereplő intézmény logóját.

Válassza ki az itt látható logók közül.

Vasárnapi játszóház a Meseházzal
Augusztus 7., (hétfő) 19.00
Jambalaya zenekar

Név: ..................................................

Over3-koncert

Cím:...................................................

Augusztus 8., (kedd) 19.00
Augusztus 9., (szerda) 20.00

dirty Slippers-koncert – Vendégzenekar: Zoom

Augusztus 10., (csütörtök) 19.00

Csabai Színistúdió: Forró nyári este
Augusztus 11., (péntek) 20.00

A Nyughatatlan – kiülős koncert a
Csabagyöngye Stégen

HELYI TERMÉK- ÉS BIOPIAC
Minden szombaton 9.00 és 12.00 közt várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök Völgye
Látogatóközpont udvarán, a Helyi Termék- és BioPiacon. Minden héten friss sajtok, finom mézek, helyi termelők zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények,
kézműves csodák, környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák várják az
érdeklődőket.

Augusztus 12., (szombat) 20.00

Telefonszám: ...................................

A helyes megfejtést beküldők között
10 alkalmas Árpád fürdő-belépőt
sorsolunk ki!
A fődíj egy

Kávészünet zenekar

Július 22., (szombat) 10.00 órától

LED tv!

Gerlai falunap

A Megyeri Kézműves Falu játszóhá-

A nyereményjáték-szelvényt töltse ki, vágja ki,
postán küldje el a Békéscsabai Médiacentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. címre
vagy hozza be szerkesztőségünkbe,
a Szabadság tér 20–22. szám alá.

za, Csizmadia Szonja gyermekműso-

ra, ugrálóvár, arcfestés, kutyabemutató, Hevesi Happy Band, Mediterrán
zenekar, retro disco

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

Minden beküldő egy szelvénnyel pályázhat!
Beküldés határideje: 2017. 08. 15.
Sorsolás: 2017. 08. 18. (péntek)

12 hirdetés

Csabai Mérleg

