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Nyilvános évadnyitó társulati ülés
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Csaba Metál szaktanterem 3. oldal

Mongol delegáció

Hazatértek a világklasszisok
15. oldal

Jobb háttér a vállalkozásoknak

A Csabai kolbász is érdekelte őket

Több mint 800 milliót nyert a város iparterületek kialakítására
Több mint 800 millió forintot nyert iparterületek
kialakítására Békéscsaba.
A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. sikeres pályázatának köszönhetően, két
helyszínen, összesen 20
hektáron teremtik meg a
lehetőséget arra, hogy új
vállalkozások érkezzenek
a megyébe és újabb munkahelyek jöjjenek létre.

A CsabaParkban fogadták a mongol vendégeket
Mongol gazdasági delegáció látogatott el Békéscsabára a közelmúltban.
A befektetők a Csabai
kolbásszal és a húsfeldolgozás hagyományaival
ismerkedtek a CsabaPark
húsüzemében, ahol Hanó
Miklós alpolgármester és a
parkot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
cégvezetője, Kozma János
fogadta őket.
– Magyarországon tanultam
több mint tíz évig, aztán otthon, Mongóliában éltem tíz
évet, de most ismét visszatértem ide. Érdekelnek az
itt meglévő hagyományok,
nagyon szeretem a magyar
embereket és az ételeket,
pláne a kolbászt és a hústermékeket. Ezeket szeretném
megkóstoltatni
Ázsiában
is – mondta el Delgermaa
Chimedregzen, a Magyar–
Mongol Gazdasági Egyesület elnöke.

Enkhbaatar Ulziibadrakh,
Mongólia
magyarországi
tiszteletbeli konzulja úgy vélte, lenne igény Mongóliában
egy olyan húsüzemre, ami a
csabai húsfeldolgozás alapjaira épül. A delegáció tagjai
a CsabaPark húsüzemébe is
ellátogattak és megkóstolták
az ott előállított termékeket.
– Szeretnénk a békéscsabai kolbászt és a húsfeldolgozás hagyományait megismertetni Mongóliában. Ezt
továbbvinnénk azzal, hogy
létrehozunk Mongóliában, békéscsabai tudás- és technológiai transzferrel, közös együttműködéssel egy húsüzemet
– jelentette ki Kutasi Szabolcs,
a Magyar Kereskedelmi és
Kulturális Központ kereskedelmi igazgatója. Hozzátette: a gazdasági kapcsolatok
mellett akár testvér-települési
együttműködés is kialakulhat
a jövőben Békéscsaba és egy
mongol város között.
Zámbori Eszter

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló projekt
keretében 818 millió forint
értékben várhatók a fejlesztések – emelte ki dr. Ferenczi
Attila tanácsnok, aki szerint
megfelelő hátteret kell adni
a már Békéscsabán lévő és
a jövőben érkező vállalkozásoknak. Hangsúlyozta, hogy
a megyeszékhely iránt nőtt
az érdeklődés, ezért is fontos ez a fejlesztés.
– Igény lenne arra, hogy
minél nagyobb egybefüggő

Az infrastrukturális fejlesztések révén ez a terület is alkalmas lesz a vállalkozásoknak
terület álljon rendelkezésre.
Békéscsaba önkormányzata tíz évvel ezelőtt indította
programját, amelyben munkahelyteremtéssel, eszköztámogatással járul hozzá a kis- és
mikrovállalkozások növeke-

Dr. Sódar Anita, Herczeg Tamás, dr. Ferenczi Attila

déséhez, illetve nagyobb cégek munkahelyteremtéséhez.
Ehhez viszont infrastrukturális háttér is kell, olyan terület,
ahol fejleszteni tudnak – hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila.
Herczeg Tamás tanácsnok elmondta, hogy az ipari
területeken főként infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak
végre, amelyek révén azok
alkalmasak lesznek a kis-,
közép-, illetve a nagyvállalkozások számára is. Kiépül az
úthálózat, kiépítik a közvilágítást, valamint a szükséges
közműveket is.
A területek bérbe adhatók
és értékesíthetők lesznek
a jövőben. A munkálatokat
2018 tavaszán kezdhetik, a
beruházás a tervek szerint

2019 közepén fejeződhet be.
Dr. Ferenczi Attila és Herczeg
Tamás megjegyezte azt is,
hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. kiváló munkát
végez, ennek köszönhetően
Békéscsaba jó ütemben tudja
lehívni pályázataira a TOPkeretben rendelkezésére álló
mintegy 15 milliárd forintot.
Dr. Ferenczi Attila hozzátette, hogy több mint 40
projektötlettel rendelkezik a
város, harmincra pedig már
sikeres pályázatot adtak be,
amellyel összesen 8,5 milliárd forintot nyertek. A mostani programban 200 millióból a
Kétegyházi úton, 620 millióból
a Csanádapácai úton valósulhatnak meg a fejlesztések.
Kovács Dávid

Közfoglalkoztatási kiállítás a Szent István téren
Békés megyében 62 önkormányzat működtet járási Startmunka mintaprogramot
Közel hatvan Békés megyei
önkormányzat mutatta be
közfoglalkoztatási programjainak eredményeit, a járási
Startmunka program értékeit szeptember 7-én Békéscsabán, a Szent István
téren. Az ötödik alkalommal
megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon a seprűtől
a kézműves termékeken át
a lámáig sok mindent láthatott a közönség.

A Szent István tér teljesen megtelt kiállítókkal és érdeklődőkkel

Békés megyében 2017-ben
62 önkormányzat működtet járási Startmunka mintaprogramot, ezek pedig több mint 6500
főnek biztosítanak megélhetési
lehetőséget. A mintaprogramok keretein belül nyolc programelemben folyik valamilyen
értékteremtő, a közösség szá-

mára hasznos tevékenység. A
mezőgazdaságban, a belvízelvezetés, a köz- és mezőgazdasági útkarbantartás, az illegális
hulladéklerakók felszámolása,
a bio- és megújuló energiafelhasználás terén, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programokban, valamint
a magas hozzáadott értéket
igénylő programokban is dolgoznak közfoglalkoztatottak.
A kiállítóhelyeken a közfoglalkoztatásban részt vevők segítségével idén is interaktív módon ismerkedhettek a látogatók
ezek eredményével, egyebek
mellett a seprűkötés, a tésztakészítés, a savanyítás, befőzés,
az ágaprítás, sőt, a biotéglakészítés munkafolyamataival is.
Az érdeklődők megnézhették a
közfoglalkoztatásban használt

eszközöket, de a kiállító önkormányzatok standjain zöldségek, gyümölcsök széles kínálata is sorakozott.
Az idei rendezvényen a
Békés Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordított
a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átmenet
erősítésére. Ennek érdekében,
elsősorban a közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók
számára állásközvetítést is biztosítottak. Mint azt dr. Takács
Árpád megyei kormánymegbízott elmondta, fontos, hogy ne
csak az adatokról értesüljenek
az érdeklődők, hanem kiállítás
formájában is lássák, milyen
eredményei vannak a közfoglalkoztatási programnak.
Folytatás a 4. oldalon →
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Csabai Mérleg

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánítottak
három csabai élelmiszer-ipari beruházást

„T B ” S A R O K
Az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása
Magyarország az időskori
megélhetés biztosítását a
társadalmi szolidaritáson
alapuló egységes állami
nyugdíjrendszer
fenntartásával és önkéntesen
létrehozott társadalmi intézmények működésének
lehetővé tételével segíti elő.
Az öregségi nyugdíj összegét
az elismert szolgálati idő és a
figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kell megállapítani. A nyugdíj mértéke a megszerzett szolgálati idő, azaz a
ledolgozott évek, gyermekneveléssel eltöltött idő stb. teljes
években meghatározott tartama alapján, százalékos mértékben kerül meghatározásra.
Az öregségi nyugdíj öszszegét az 1988. január 1-jétől
a nyugdíj megállapításának
kezdő napjáig elért keresetek, jövedelmek havi átlaga
alapján kell meghatározni, ha
az igénylő rendelkezik ezen
időszak legalább fele részére
keresettel, jövedelemmel.
Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet
úgy kell meghatározni, hogy

az egyes naptári években
elért bruttó kereseteket, jövedelmeket naptári évenként
csökkenteni kell a járulékokkal, továbbá a személyi
jövedelemadó képzett öszszegével. A havi átlagkereset
megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év
előtt elért keresetet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző
naptári év kereseti szintjéhez
kell igazítani.
Az így meghatározott kereset, jövedelem együttes
összegét el kell osztani az
átlagszámítási időszak azon
napjainak számával, amelyre a biztosítottnak keresete
volt. A kapott napi átlagot
meg kell szorozni 365-tel
(éves átlag) és el kell osztani
12-vel. Az ismertetett módon
kiszámított havi átlagkeresetet 372 001 Ft felett csak
korlátozott mértékben lehet
figyelembe venni. Ez az ún.
degresszió.
Például, ha valaki 20 év
nyugdíjjogosultsághoz
figyelembe vehető szolgálati
időt szerzett, nyugdíjának
összege az ellátás alapjául

szolgáló havi átlagkereset 53
százaléka lesz, 30 év esetén
68 százalékos, 40 év esetén
pedig 80 százalékos mértékű az ellátás. Ez utóbbi 200
000 Ft-os havi átlagkereset
mellett 160 000 Ft összegű
nyugdíjat jelent.
A nyugdíj kiszámítása
ugyan nem egyszerű, azonban az érdeklődők eligazodását a https://www.onyf.hu
honlapon nyugdíjkalkulátor
is segíti.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Szeptember 7-én a Magyar Közlönyben megjelent
az a kormányrendelet, amely
a Békéscsaba Megyei Jogú
Város területén megvalósuló

élelmiszer-ipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánítja.

Az új hűtő- és fagyasztóüzem, a zöldségszárító üzem és a
paradicsomsűrítmény-üzem létesítése kiemelt jelentőségű

Ez gyorsíthatja az érintett beruházások megvalósulását.
Eszerint a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánítja azokat az ügyeket, amelyek
az új hűtő- és fagyasztóüzem,
a zöldségszárító üzem, valamint a paradicsomsűrítményüzem létesítésére irányulnak.
A rendelet a beruházásokkal
szorosan összefüggő, ahhoz
kapcsolódó útépítési és közműfejlesztési munkákra is
vonatkozik, és mindazokra a
fejlesztésekre, amelyek a beruházások megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek.

Adománypont a Lencsésin
Kapni jó, adni viszont
még jobb – Békéscsabán
a Lencsési városrész adománypontján, a Fövenyes
utca 1/A alatt hétköznapokon, munkaidőben várják
a felajánlásokat. Nemcsak
ruhákat, de bútort és bármely más használati cikkeket is szívesen fogadnak
az intézményben. Egy éve
nyitotta meg a gyűjtőpontot
a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
azzal a céllal, hogy segítse-

nek a rászorulókon. Azóta
a beérkező adományoknak

köszönhetően sok rászorulónak tudtak segíteni.

Közlemény
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy

Diáknaptárral a szakmák irányába

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételt hajt végre Békés-

Az iparkamara pályaorientációs
tevékenysége
keretében több formában
is megszólítja a pályaválasztás előtt állókat. A
szakmák tanulására ösztönző, azzal kapcsolatos
információkat tartalmazó
diáknaptárral ajándékozunk meg kétezer Békés
megyei, 8. osztályos tanulót.
Szeptember 8-án a békéscsabai Lencsési Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a sajtó jelenlétében adta át az első kiadványokat Mészárosné Szabó
Anna, az iparkamara szakképzési osztályvezetője.
A kiadvány a Nemzetgazdasági Minisztérium erre a
célra felhasználható pályázata keretében valósult meg,
ám az előírt példányszámot
megötszörözte az a felajánlás, amelyet a békéscsabai
Progresszív Nyomda Kft.

csabán 2017. szeptember 1. és 2018.
április 30. között.
A felvétel megnevezése: az OECD
Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság
munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és
kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását vizsgálja.
A mintavétel reprezentatív, a címek
kijelölését véletlenszerű kiválasztással
hajtják végre a KSH munkatársai. Az

állított a szakképzés szolgálatába. Ezúton is köszönjük
a támogatást és a partnerséget, amellyel a szakképzés
ügyét szolgálják.
A megye 34 településére
jut a diáknaptárból, így az
általános iskolai tanulmányaik végén tartó Békés
megyei diákok mintegy kétharmada veheti kézbe azt.
A diáknaptárak fele jut a
nagyobb városokba, a fele
a kisebb településekre. A

adatgyűjtés során a KSH megbízásá-

klasszikus diáknaptár a
szakmák tanulásához kapcsolódó speciális információkkal egészül ki.
A kamara továbbra is
szervezi az üzemlátogatásokat, osztályfőnöki órákat, szülői értekezleteket
az egész megye területén.
Gőzerővel készülünk a novemberi Pályaválasztási Vásárra, amelyet Békéscsabán
a CsabaParkban rendeznek
meg.

ból a Statek Kft. fényképes igazolványnyal rendelkező kérdezői keresik fel a
válaszadóit.
A mérés statisztikai célból történik.
Az egyedi adatokat bizalmasan
kezeli a KSH, az adatgyűjtés során
a statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásainak megfelelően kezelik a szakemberek.
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Felújították a Vízmű kollégiumát
A Vásárhelyi diákjai jobb körülmények között élhetnek

Iskolakezdésre átadták a
Békéscsabai
Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál
Szakgimnázium
kollégiumát, amelyet a diákok nyomban birtokukba is vettek.
Rég várt felújításnak örülhettek a tanév elején Békéscsabán a vízműs kollégisták, az épület ugyanis az
utóbbi 45 évben nem esett
át komolyabb renováláson.
Most viszont többek között
homlokzatjavítás,
szigetelés, nyílászárócsere, valamint tetőszigetelés is történt,
emellett napelemek járulnak
hozzá ahhoz, hogy az intézményt mintegy 80 százalékos
energiamegtakarítással üzemeltethessék ezután.
Vantara Gyula országgyűlési képviselő az átadó

Csaba Metál szaktanterem
Új, hároméves képzés a cég segítségével

Új, hároméves képzést indít járműipari fémalkatrészgyártó szakon a Békéscsabai Szakképzési Centrum
(BSZC) Trefort Ágoston
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
A képzés nyitányaként az
iskola egyik termét a támogató segítségével Csaba
Metál szaktanteremmé alakították át.
ünnepségen arra kérte a
tanulókat, vigyázzanak a
kívül-belül megújult kollégiumra, hogy az utánuk jövők
is még sokáig élvezhessék
a megszépült épület előnyeit.
Mint azt Mucsi Balázs,
a szakképzési centrum főigazgatója elmondta, a kö-

zelmúltban adták át a Trefort
szakgimnázium
felújított
kollégiumát, a Trefort utcai
rendészeti kollégiumot szintenként újítják fel, az Arany
János Kollégium pedig januárban csatlakozott a BSZChez, és úgy tűnik, ott is bőven van teendő.
Zsíros András

Szigorodtak a szabályok

A szaktanterem ünnepélyes átadásán Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója
elmondta, hogy a járműipari
fémalkatrész-gyártó képzés
során a tanulók az intézményben sajátítják el a szakma alapjait, majd a szakmai
gyakorlatukat a Csaba Metál
Zrt. békéscsabai telephelyén
töltik.

– A térségünkben alacsony
a munkanélküliség, ezért akkor tudjuk biztosítani cégünk
munkaerő-utánpótlását,
ha
egy olyan szakképzést indítunk, ami ránk van szabva. Ennek köszönhetően a jövőben
olyan kollégákkal tudunk majd
bővülni, akik minőségben és
mennyiségben is előrelendítik
a Csaba Metál életét – emelte

ki Majoros Csaba, a cég vezérigazgató-helyettese.
Nagy Ferenc alpolgármester megjegyezte, hogy az intézmény és a cég együttműködése példaértékű. Vantara Gyula
országgyűlési képviselő szerint pedig a fiatalok így biztos
munkahelyet találhatnak majd
a Csaba Metál üzemeiben.
Mikóczy Erika

Szakmai tanévnyitó konferencia
Szakmai tanévnyitó konferenciát tartottak a Szent
István Egyetem Agrár- és
Gazdaságtudományi
Kar
Gazdasági Campusán, Békéscsabán, az új tanév nyitányaként. A tanácskozáson
az intézményvezetők számára legfontosabb információkról és aktualitásokról
esett szó.

A korábbinál szigorúbb szabályok vonatkoznak az iskolai büfékre az idei tanévtől.
Nem árusíthatnak a chipsadó
hatálya alá eső termékeket,
chipseket, szénsavas cukros
üdítőket, energiaitalokat, valamint magas cukor- és sótartalmú ételeket.
Dr. Sárosi Tamás, a Békés
Megyei Kormányhivatal munkatársa a Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC) tartott
tájékoztatón elmondta: rendelet
szabályozza bizonyos termékek esetében a só, a zsír vagy
akár a cukor beltartalmi egységét. Prohászka Béla mesterszakács hozzátette, az iskolai büféknek a beszállítókkal konzultálva, a szabályok szerint kell
megvásárolniuk az árut.
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A BSZC Trefort Ágoston
tagiskolájának igazgatóhelyettese, Valentényiné Hidvégi
Erika kiemelte, a pedagógusoknak is fontos szerepük van
az egészséges életmódra nevelésben. Ők már korábban is
próbáltak a büfét üzemeltetővel együttműködve kialakítani egy olyan rendszert, ami

mindenki
megelégedésére
szolgál, és megfelel a jogszabályoknak, ez a továbbiakban
is így lesz.
Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója szerint a diákoknak
mindenből a legjobbat kell
kapniuk, és ez igaz a büfékben árusított termékekre is.
Knyihár Mihály

Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára, dr.
Maruzsa Zoltán kiemelte, országszerte, így Békéscsabán is
sok pedagógussal találkoznak
annak érdekében, hogy mindenki értesüljön az adott tanévvel
kapcsolatos fontos tudnivalókról
és azokról az oktatáspolitikai
fejleményekről, amelyek hatással vannak a tanévre.

Zalai Mihály, a megyei
közgyűlés elnöke a jövőbeni
fejlesztések fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy azok a
fejlesztések, amelyek a következő három évben valósulnak
meg, olyan pozitív változásokat
hozhatnak az oktatás helyzetében is, amelyekre már most
érdemes felkészülni.

Lit tle

A konferencián elhangzott,
hogy az egyetem és a békéscsabai városvezetés szorosan
együttműködik a felsőoktatás
fejlődése érdekében. A szaktárcával zajlanak az egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy
a képzési paletta színesebb
legyen a jövőben.
Szendi Rita
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Somezbemuteaktuóltukrális közpon
lemecsabagyöngy

09. 23.

Little G Weevil: ének, gitár
Daniel Harper: dob
Premecz Mátyás: Hammond orgona, Fender Rhodes
Borsodi Laci: ének, gitár
Pfeff Márton: basszusgitár

21:00

Jegyár: elovételben 1900,- forint,
a koncert napján 2400,- Forint

2017.

(szombat)

4 kÖzélet

Csabai Mérleg

EURÓPAI PARLAMENT
Egyforma kell legyen az élelmiszerek minősége az egész EU-ban
Az Európai Unió belső piacán minden fogyasztónak
azonos minőségű termék
jár. Ugyanazon védjegy alatt
tehát nem szabadna kétféle
minőségű terméket előállítani és forgalomba hozni.
E csalárd gyakorlat ellen az
Európai Parlamentben is fel
kell lépni – jelentette ki Erdős Norbert európai parlamenti képviselő a szlovák, a
cseh és a szlovén mezőgazdasági miniszter szakbizottsági meghallgatása során
Brüsszelben.
Gabriela Matečná szlovák mezőgazdasági miniszter, Marián
Jurečka cseh mezőgazdasági
miniszter és Dejan Židan szlovén mezőgazdasági miniszter
az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Szakbizottsága hivatalos meghívására érkezett Brüsszelbe.
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelemről tartottak előadást, de
a forgalmazott élelmiszerek
nem egyforma minőségének
a kérdése is élénk vitát váltott
ki az ülésen.
A szlovák szakhatóság egy
átfogó
élelmiszer-minőségi
vizsgálat elvégzését követően arra az eredményre jutott,
hogy a multinacionális élelmiszergyártók Szlovákiában
forgalmazott termékeinek je-

lentős része rosszabb minőségű, mint az, amit ezek a cégek
ugyanolyan márkanév alatt az
osztrák piacon értékesítenek.
Miután itthon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság is
hasonló eredményekre jutott, a
magyar kormány további ellenőrzéseket rendelt el, másrészt
európai uniós szinten is vitát
indított az élelmiszerek kettős
minőségéről. Az összesen 96
termék minőségét összehasonlító szlovák és a magyar
vizsgálatok negatív eredményei miatt a V4-ek mellett Románia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária és Görögország
is támogatta az élelmiszerek
azonos minőségének biztosítására vonatkozó fellépés
szükségességét.
Erdős Norbert európai parlamenti képviselő, az Európai
Parlament Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Szakbizottságának tagja kijelentette, hogy
minden európai polgárnak,
köztük a magyar fogyasztók-

nak is joguk van ahhoz, hogy
megbízható, kiváló minőségű
árut vásároljanak. Úgy vélte,
az élelmiszerek minősége
nemcsak bizalmi, hanem erkölcsi kérdés is, a vásárlók
megtévesztése pedig tisztességtelen piaci magatartás.
„Az Európai Parlamentnek is
tárgyalnia kell a kérdést, kérvényezni kell az élelmiszerek
Európai Unión belüli kettős
minőségének megtárgyalását,
valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását” – tette hozzá
a fideszes politikus.
Erdős Norbert kijelentette,
nem engedhetjük meg, hogy
az élelmiszergyártók és forgalmazók a közép-kelet-európai,
köztük a magyar fogyasztók
hátrányára kettős mércét alkalmazzanak. „Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy sürgősen
foganatosítson intézkedéseket,
amelyek meggátolják ennek
a gyakorlatnak a folytatását” –
tette hozzá a politikus.

Nagy sikerrel zárult a második
Megyenap is
A Békés Megyei Önkormányzat ismét megszervezte a Megyenapot, amelyre
szerte a megyéből, de még
határainkon túlról is érkeztek résztvevők. Két testvérmegyénk, Arad és Bihar megye is képviseltette magát
a rendezvényen, amelynek
díszvendége Nagyszalonta
volt.
A Hagyomány, érték, közösség szlogenhez hűen megjelentek a téren mindazon
kézműves
hagyományok,
amelyek jellemzőek a megyére. A Békés Megyei Értéktárban szereplő értékek
is bemutatkoztak, a hungarikum Csabai és Gyulai kolbász mellett a többi 27 tétellel
is megismerkedhettek az érdeklődők. Idén nagy hangsúlyt helyeztek a szervezők
arra, hogy minél több érték
interaktívan is megismerhető
legyen: biharugrai tükrös pontyok úszkáltak akváriumban,
mellette bográcsban készült
a halászlé, láthatóak voltak
autosex tyúkgalambok, meg
lehetett tanulni biliárdozni,
volt agility bemutató és városnézés nóniusz fogatokon.
A rendezvény színes,
zenés felvonulással vette
kezdetét, majd délelőtt, a
színpadon a Békés megyei
nemzetiségek mutatkoztak
be. Zene, tánc, ének követte
egymást a németek, romák,

szlovákok, románok, szerbek
tolmácsolásában. A megyei
értéktárban szereplő Hudák
kézi szövőműhely is felvonultatta ruháit egy divatbemutató
keretében, és a díszvendég
Nagyszalonta
képviseletében Gali Teréz megzenésített
Arany-verseket és saját szerzeményeket adott elő.
Díszoklevelet kapott annak
az öt értéknek a tulajdonosa és felterjesztője, amelyek
a megyei értéktárba kerültek
tavaly óta. Ezek az értékek a
volgamenti hérics, Mokry Sámuel búzanemesítő életműve,
Orlai Petrics Soma életműve,
az orosházi búzacsíramálé és
a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub.
Délután a megye kulturális értékei kerültek színpadra,
táncos, zenés produkciók váltották egymást. Mindeközben
Békés megye legnagyobb kézműves vására és kistermelői
piaca vonultatta fel a megye

értékeit, melyek között a kézzel készített szőttesek, faragott
eszközök, szappan, kosarak,
méz, lekvár, pálinka, sajt, kolbász, illatos fűszerek, szörpök
is megtalálhatók voltak.
Idén is részt vettek a programban a katonai hagyományőrzők: a Békés Megyei
Károlyi-huszár és Honvéd
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület, a Magyar Szablyavívó Iskola és a Körösök
Völgye Vitézi Bandérium. Mellettük ott voltak a Megyenapon
a határvadászok, a honvédség
és a Matasz képviselői is.
A gyerekek egy jókora sátorban kézműves-foglalkozásokon vehettek részt, a sátor
mellett pedig kreatív játszótér,
kosárhinta és sok-sok léggömb várta őket. Idén egy óriási meglepetéssel is készültek
a szervezők, egy ezerszeletes, barackkal és hungarikum
akácmézzel készült tortát kóstolhattak meg a vendégek.

Közfoglalkoztatási kiállítás
a Szent István téren
→ Folytatás az 1. oldalról
Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkára kiemelte, hogy
a Startmunka program azon
hátrányos helyzetű embereknek ad lehetőséget, akik
a munkaerőpiacon valamilyen oknál fogva nem tudnak
munkát vállalni. A helyettes
államtitkár hozzátette: idén, a
második negyedévben a fog-

lalkoztatottak száma meghaladta a 4,4 milliót, ami 76 800
fővel több, mint tavaly ilyenkor
volt. Beszélt arról is, hogy 5,9
százalékkal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, és egyre többen találnak
munkát a közfoglalkoztatottak
közül a nyílt munkaerőpiacon.
– Békés megyében, havi
lebontásban, átlagosan mintegy 12 ezer közfoglalkoztatott
dolgozik az önkormányzatoknál, illetve országos közfoglalkoztatóknál. A számuk
a munkaerőpiac fejlődésével
évről évre csökken – közölte
Pántya Imre, a Békés Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának vezetője.
Herczeg Tamás, a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási
Paktum Irányító Csoport elnöke beszélt arról, hogy Békéscsaba önkormányzata a Békés

Megyei Kormányhivatallal partnerségben sikeresen pályázott
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi
foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú
Város területén és várostérségében” tárgyú pályázati felhívásra. Az 1,1 milliárd forintból
megvalósuló projekttel olyan
foglalkoztatási együttműködés
jött létre, amely segít a munkáltatóknak és növeli a hátrányos
helyzetű álláskeresők munkaerő-piacra történő visszatérésének esélyét.
A közfoglalkoztatási kiállítással párhuzamosan a járási foglalkoztatási paktummal
kapcsolatos szakmai konferenciát is tartottak, ahol igyekeztek további megoldásokat
találni a program fő céljára:
hogyan vezessék vissza a
munkaerőpiacra a hátrányos
helyzetű csoportokat.
Sz. R., M. E.

Miért hallgatnál mást,
amikor van itthon csabai?

A LEGCSABAIBB
Hallgass minket FM-en is!

104MHz
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Dr. Fábián Ágnes: Ez egy tanyás körzet, szeretném, hogy az itt élők körülményei is javuljanak
Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes Békéscsaba egészségügyi tanácsnoka és a
11-es számú választókerület önkormányzati képviselője. Körzetébe tartozik
Jamina egy része, valamint
egy tanyás terület Fürjessel,
Felsőnyomással és az Almáskertekkel. Mint mondja,
fontos számára, hogy itt is
behozzák a lemaradást.

hogy üljünk le velük tárgyalni
erről, hogy a lakosoknak is jó
legyen, és az önkormányzatnak se legyenek a munkagépek miatt pluszköltségei.
– Lakossági igényre számos kisebb-nagyobb fejlesztés valósult meg ebben a ciklusban is. Melyek ezek közül
a legfontosabbak?
– Útfeltöltés történt több
tanyás területen, például a
Nyugat utcában, a Fürjesi kertekben és Felsőnyomáson.
Járda épült a Gólya utcában,
és szép számban újítottunk
fel járdákat a Rózsa, a Veres
Péter, a Batsányi és a Franklin utcában. Egy-egy hosszú
utcában úgy próbáljuk megoldani ezt a kérdést, hogy az
egyik oldalon javíttatjuk ki a
járdát, hisz nincs mindenre
pénz. Több helyen sikerült
megoldanunk a csapadékvíz

jobb elvezetését. Joggal kérik
a külső területeken élők a közvilágítás javítását, igyekszem
segíteni, még ha lassú is ez
a folyamat. Szintén lakossági
igény volt a Tompa és Szegfű
utca sarkán levő KRESZ-park
felújítása, jó érzés, hogy ez
megtörténhetett. A továbbiakban több helyen fedlapcserét
szeretnénk, a Gorkij utcában
útfelújítást, a Szegfű utcában,
az óvoda előtti részen pedig
járdajavítást tervezünk, akárcsak a Tildi utca egy szakaszán. Kisebb felújítás lesz a
Gajdács utcai játszótéren, és
folytatódik majd a közvilágítás fejlesztése a Bercsényi, a
Zöldalma, a Jonatán utcában
és Felsőnyomás egy részén.
– Mi a helyzet az intézményekkel?
– A Szegfű–Tavasz utcai
óvoda fejlesztése nem fért

bele a TOP-keretbe vagy a
Modern Városok Programba, ennek ellenére az önkormányzat jóvoltából, többmilliós forrásból meg tudtuk
oldani a nyílászárók cseréjét.
A Szegfű–Tompa utcai óvodában viszont teljes energetikai felújítás, sőt, bővítés is
lesz. Az Erzsébethelyi iskola
Madách utcai épülete TOPkeretből megújult, a Rózsa
utcai épületet is fejleszteni
kellene, itt azonban egyelőre
csak kisebb felújításokat tudtunk eszközölni.
– Ön Békéscsaba egészségügyi tanácsnokaként is
tevékenykedik. E téren milyen aktualitásokról tud beszámolni?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy 350 millió forintból megújul a jaminai orvosi
rendelő, és örülök annak is,

hogy a védőnők a Dedinszky utcai központban végre
méltó körülmények közé
kerülhettek. Szeptember 11étől négy napon át Szicsek
Margit főiskolai docens tartott előadást Változó világ,
változó szülő-gyerek kapcsolatok címmel közel ezer
11–12. osztályos tanulónak.
Korábban hallottam már ezt
az előadást, és többekkel
együtt úgy gondoltuk, nagyon értékes lehet ez a diákoknak is. Egy kezdeményezésre is szeretném felhívni a
figyelmet. Egyre több helyen
van defibrillátor, Csendes
Csaba, a mentőállomás vezetője pedig szívesen megmutatja a pedagógusoknak,
diákoknak, hogyan használható. Érdemes élni ezzel a
lehetőséggel.
Mikóczy Erika

Fotó: Csabagyöngye

– Múlt évben, a város útfelújítási programjának keretében,
a 11. számú választókerületben is több utca megszépült.
Melyek ezek?
– Hanó Miklós alpolgármester hathatós közbenjárásának
köszönhetően
kétmilliárdos
útfejlesztés történt Békéscsabán, ebből ide mintegy bruttó
173 millió (nettó 136 millió forint
jutott). A programba bekerült a

Tavasz utca, a régi Csorvási út,
a Veres Péter utca, a Báthori
utca és a Fürjesi út egy-egy
szakasza is.
– A körzet az egyik legnagyobb tanyás rész a városban, rengeteg földúttal. Itt
történt előrelépés?
– Nagy területről, rengeteg tanyáról beszélünk, 3900
ember lakik a körzetben, helyenként nagyon szétszórtan.
Szeretném elérni, hogy az ő
körülményeik is javuljanak,
hogy ezek a területek is behozzák a lemaradást, amennyire
csak lehet. Milliós tételben költünk állandóan a földes utcák
feltöltésére, tehát igyekszünk
javítani a helyzeten. Azonban
gyakran erre járnak a gazdák a
gépeikkel, így az önkormányzat
által rendbe tett utak gyorsabban tönkremennek. Többször
megemlítettem a közgyűlésen,

Egészségügyi tanácsnokként a védőnők rendezvényén

A Tompa és Szegfű utca sarkán, a KRESZ-park építése előtt

Dr. Fábián Ágnes gyakori vendég az intézményekben
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SZÉPÜ LJÜ N K A LÍ V I A SZÉPSÉGSZ A LON BA N!
A melegolló egy elektromos áram-

ollós (wellness) hajvágással a végek

Mitől törik a hajunk?

mal működő eszköz, melyet 90–150

nem törnek, így elegendő a kezelést 4-5

A haj töredezettsége egyrészt adott-

Celsius-fok között tud beállítani a szak-

havonta megismételni, ezért ha valaki

ság kérdése, másrészt függ a kémiai és

ember. A hő lezárja a hajszálszerkeze-

növeszti a haját, mindenképp javasoljuk,

a mechanikai hatásoktól is. Egy rosszul,

a hajvégeket, ráadásul mivel nem elég

tet, ezáltal nem válnak szét a hajvégek.

hogy ezt kérje fodrászától. Hagyomá-

több alkalommal szőkített, vagy egy si-

élesek, így nem vágják, de tépik a hajat.

Eredményeként a haj nagyon puha és

nyos hajvágással a hajvégek lezáratla-

lány minőségű festékekkel festett frizura

Hajnövesztés esetén is azt javasol-

jól fésülhető lesz a vágás után. Elsősor-

nok maradnak, ha az így vágott frizurát

jóval előbb roncsolódik, mint a termé-

juk, hogy legalább 3 havonta keresse

ban a hosszú hajkoronával rendelkező

nem óvjuk a környezeti hatásoktól, akkor

szetes natúr haj. Az is lényeges, hogy ki,

fel fodrászát, akár egy ingyenes tanács-

vendégeinknek ajánljuk. Hagyományos

a haj elveszti erejét, rugalmasságát, fé-

milyen termékekkel ápolja a haját. Egy jó

adásra, mert jóval kisebb veszteséggel

technikával 4-5 hetente ajánlatos a hajat

nyét. A wellness vágás ezzel szemben

minőségű hagyományos ollóval is szé-

jár idejében felismerni, így megelőzni

vágatni ahhoz, hogy mindig egészséges

lezárja a hajvégeket, így az nem törede-

pen el lehet vágni a tincseket. Ami iga-

a problémát, mint utólag a növesztés

és ápolt maradhasson. Mivel a meleg-

zik tovább.

zán roncsolja a hajat, az az úgynevezett

eredményét a kukába dobni.

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY
EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szeptember 25., (hétfő) 14.00
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Gerlai Ferencné – a
költő művei ihlette – grafikáiból nyílik
kiállítás.
A kiállítást megnyitja: Erdősi Géza

A megnyitó után műveltségi vetélkedőre kerül sor, melynek témája Arany
János élete és művei. A versenyre 4
fős csapatok jelentkezését várjuk a
nyugdíjas korosztályból.
Jelentkezési határidő: szeptember 20.
Október 1., (vasárnap)
Szent Mihály Napi Csabaiságok:
Birkapörköltfőző verseny.
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

2017. szeptember 16.,
(szombat) 15.00 JamiNap
•
15.05 Varázsének – Hevesi Imi
bácsi zenés gyermekműsora
•
16.05 A Tündérkert Óvoda Tompa utca óvodásainak műsora
•
16.20 Táncbemutató a Salsa
Műhellyel
•
17.00 A kecskeméti LÓCA
Együttes zenés gyermekműsora
•
18.00 A ZEPP zenekar koncertje
•
19.00 Várkonyi András (Barátok
közt Vili bácsija) „Időutazás”
című zenés műsora
Kísérőprogramok:
Tűzoltóautó, Kézműves-foglalkozás,
KRESZ-kaland, Író-olvasó találkozó
Bauer Barbarával, Dogland Kutyasuli
bemutatója, Arcfestés, Kerékpárt

Bringaklub kerékpárjai, Mesterségbemutatók, a Körös Motoros Egyesület jóvoltából élménymotorozás
fényképezkedési lehetőséggel.
A programok díjtalanul látogathatók!
Szeptember 19., (kedd) 17.00
Van egy perced? Van egy versem!”
irodalmi teadélután.
Vendég: Lánczi Ildikó pedagógus.
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Szeptember 16., (szombat) 10.00
Kulturális Örökség Napjai
„Banknézőben” Békéscsabán. Városi
séta, amely előzetes bejelentkezést
igényel.
Szeptember 17., (vasárnap)
10.00–12.00
Kulturális Örökség Napi játszóház
Lovaglás, festés, gyöngyfűzés, régi játékok, 19. századi jelmezek.
Szeptember 29., (péntek) 15.00
Szent Mihály Napi Csabaiságok: Esküvői ruhák kiállítása.
Szeptember 30., (szombat) 10.00
Múzeumok Őszi Fesztiválja – Sétálj,
gyalogolj, bringázz velünk!
Irodalmi (cool)túra a szabadkígyósi kastélyba.

nyeső borotva, amit sajnos sok fodrász

is alkalmaz, hogy gyorsabban „puhítsa”

a frizurát. Ezzel ugyanis elvékonyítják

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

Szeptember 15., (péntek) 18.00
Prof. dr. Bagdy Emőke előadása: „A hit,
remény és a szeretet pszichológiája”
Szeptember 16., (szombat)
10.00–20.00
Békés Megyei Anime Társaság:
Batarashii VI.
Szeptember 19., (kedd) 19.00
Nyitott Akadémia – Dr. Almási Kitti előadása: Elengedés, újrakezdés
Szeptember 20., (szerda) 19.00
Csabai Színistúdió: Senki sem tökéletes – musical comedy
Szeptember 21., (csütörtök) 18.00
Duma Aktuál – Hadházi László, Litkay
Gergely, Ceglédi Zoltán, Lovász László
Szeptember 23., (szombat)
12.00–19.00
Szeptember 24., (vasárnap)
08.00–13.30
23. Nemzetközi Makett Kiállítás és
Verseny
Szeptember 23., (szombat) 18.00
J. S. Bach: h-moll mise
Közreműködik: Szabóki Tünde, Németh Judit, Szerekován János, Kovács
István, a Lutheránia Énekkar és a Budapesti Vonósok

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

ŐSZI AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA

Szeptember 23., (szombat) 21.00
Little G Weevil lemezbemutató koncert. Közreműködik: Daniel Harper,
Premecz Mátyás, Borsodi László, Pfeff
Márton

Óvodás- és iskoláscsoportok figyelmébe ajánljuk kézműves ötleteinket.
gyertyamerítés, díszítés növénnyel
diófigurák készítése (babakocsi, teknős, egér, szarvasbogár)
baglyos ajtódísz természetes anyagokból
nemezelés (virág, sárkány, baba)
körte, alma készítése textilből
agyagozás
csutkababa nemez hajjal (fiú, lány)
Előzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370
vagy a 30/383-4743 telefonszámon. Belépődíj: 300 Ft/fő.

Szeptember 30., (szombat) 09.00
Szent Mihály Napi Csabaiságok:
V. CsaKK Halfőző Verseny
Kiállítások

Szeptember 14., (csütörtök) 17.00
De Stijl: A Geometrikus Absztrakció
Sikere – kiállításmegnyitó és divatbemutató
Szeptember 28., (csütörtök) 17.30
„Minden egy mosollyal kezdődik...” –
Pete Norbert amatőr fotós kiállításának megnyitója

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2017. szeptember 27-én, szerdán 18 órakor
a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
MENNY ÉS POKOL
Kurosawa krimije, 1963.

Szeptemberben induló társastánctanfolyamok a Békéscsabai Társastánc Klub szervezésében:
Játékos táncfoglalkozás gyermekek
részére 6–12 éves korig, keddenként
és csütörtökönként 17.00–17.45.
Ingyenes bemutató óra: szeptember
19., 16.45, Csabagyöngye Kulturális
Központ.
Kezdő társastánc-tanfolyam fiatalok
és felnőttek részére csütörtökönként,
19.00–20.30. Ingyenes bemutató óra:
szeptember 21., 19.00, Balassi Bálint
Magyar Művészetek Háza.
Bővebb információ: Csikós Nóra:

Októberi előzetes:
MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
2017. október 3.
kézműves-foglalkozás
Schéner: Játék, Plasztika, Rajz c. könyv bemutatója
filmvetítés, zenei improvizáció
Horányi Sándor – gitár, Tóth Sándor – szaxofon.

06-20/260-8294,
csikos.nora.
csabagyongye@gmail.com

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára
ingyenes.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar
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:
Szeptember 20., (szerda) 18 óra:
dr. Reisinger János irodalomtörténész tart könyvbemutatót az
idén megjelent Ki nekünk Arany
János? című kötetről.
A Nyitott Szemmel Közhasznú
Egyesület mentori programjára épülő kiállítás látogatható a
könyvtárban szeptember 11. és
22. között.
Szeptember 28., (csütörtök) 17
óra: Gubis Mihály grafikáiból nyílik
kiállítás a könyvtárban.
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat 2017. október
2. (hétfő) és október 8. (vasárnap) között kerül megrendezésre,
ahol a változatos programok mellett
beiratkozási kedvezménnyel várjuk
kedves olvasóinkat. A könyvtári
éjszakára október 7-én, szombaton kerül sor a spanyol kultúra
jegyében. További információért látogasson el honlapunkra,
Facebook-oldalunkra!

SZOLGÁLTATÁSOK:
Informatika-tanfolyam 65 év felettieknek
A könyvtárban 65 év felett is megtanulhat számítógépezni, megismerkedhet az alapvető informatikai ismeretekkel. Jelentkezésüket
az 530-200-as telefonszámon, a
bmk@bmk.hu e-mail címen, vagy
személyesen várjuk a földszinti
pultnál. A tanfolyam időpontját leegyeztetjük majd a jelentkezőkkel!
Programozó-tanfolyam indul ﬁatal lányoknak!
Ingyenes Skool szakkör indul
11 és 14 év közötti lányoknak,
melyen játékosan ismerkedhetnek
meg a programozás alapjaival. A
foglalkozások október 4-étől
szerdánként 17 és 18.30 között
lesznek a könyvtár Oktatótermében. Jelentkezni a honlapunkon
lehet!

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com
INDULÓ TANFOLYAMOK
Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 25-én 18 órakor. A képzés
24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól
20 óráig. A részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet a részvételi díj befizetésével
a közösségi házban.
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek szeptember 27-én 17 órakor.
A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17től 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 12 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely
tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Angol újrakezdő tanfolyam indul szeptember 27-én 18 órai kezdettel.
A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre
szerdai napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi
nyelvtanár. Részvételi díj: 35 000 Ft. Azok jelentkezését várjuk, akik a
kezdő szintet már átlépték, de egy középfokú tanfolyamhoz még nincs
elég tudásuk – szókincsfejlesztés, kommunikáció, beszédkészség és
nyelvtangyakorlás. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első
alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol középszintű tanfolyam indul szeptember 28-án 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre
csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk,
akiknek középszintű a tudása, de ritkán használják, és akik jobban szeretnék érteni az angol hallott szöveget. Beszédközpontú, jó hangulatú
órákat ígérünk, melyek lehetőséget biztosítanak a nyelvvizsgára való felkészülésre is! Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj:
35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló
megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 27-én 18 órakor. A képzés 10
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti:
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, a részvételi díj befizetésével.

„Száll a madár ágról ágra, Száll az ének szájról szájra.”

Szeptember 23., szombat 14-től 18 óráig – népdalkörök találkozója a magyar népdal napjához kötődően. Bemutatkoznak népdalokat éneklő általános
és zeneiskolás diákok. A népművészet ifjú mestere, Debreczeni-Kiss Helga
citera-ének, továbbá Budai Ilona népdalénekes műsora. Daltanulás, közös
éneklés. A házigazda Nefelejcs Népdalkör, a Sárréti Népdalkör és citerazenekar (Szeghalom), Szivárvány Citerazenekar (Mezőtúr), a Pásztorfurulya
kör (Békéscsaba) fellépése.
Őszidő

Szeptember 30., szombat 10-től 14 óráig. Szakmai nap a Mohácsy Mátyás
és a megyében működő kertbarát körök tagjainak részvételével. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Hanó Miklós Békéscsaba alpolgármestere tart tájékoztatót „Turisztikai fejlesztések Békéscsabán
és környékén” címmel. Pincészetét bemutatja Gulyás Ferenc csongrád-bokrosi
borász és a csorvási Hunapfel Kft. tevékenységét ismerteti Nemesnyik István
ügyvezető. A rendezvény keretében köszönjük meg a Legszebb konyhakertek Magyarország országos pályázat békéscsabai nevezőinek részvételét. A
programot kiállításmegnyitó, termék- és borbemutató színesíti, melyre szeretettel várják az érdeklődő kertbarátokat és kiskerttulajdonosokat.
Tornák minden korosztálynak
•
•
•
•
•
•
•

Nyugdíjas torna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor
fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott –
minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti:
Skumáthné Harmati Nikolett.
Angol szakkör ovisoknak

Szeptember 18-tól hétfői napokon 17.00 (kezdő csoport) és 17.30 órai
(haladó csoport) kezdettel. A szakértők szerint a gyerekek 6 éves kor
előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására. Az irányított angol
nyelvű foglalkozások esetében lehetőség nyílik arra, hogy az óvodás gyerek a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben tanulja a nyelvet.
A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi
díj: 2800 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, akik ezen a területen helyezkednének el

30%-kal nőtt a pedagógus szakra jelentkezők száma
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Újra emelkedik a pedagógusok bére
Ismét magasabb ﬁzetésre számíthatnak 2017
szeptemberétől a pedagógusok, akkor fejeződik
be ugyanis a 2013-ban
beígért béremelés újabb
üteme.
Medaiworks-összeállítás
kozpontiszerkesztoseg@
mediaworks.hu
OKTATÁS Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik szeptemberben, az
érintettek hét–tíz ezer forinttal magasabb fizetésre számíthatnak. A pedagógusok
bére az elmúlt néhány évben

átlagosan ötven százalékkal emelkedett. 2010-ben,
amikor a jelenlegi kormány
átvette az ország vezetését,
a pedagógusok anyagi és erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsők,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelőtt egy húsz
éve tanító, főiskolai végzettségű pedagógus bruttó 149
ezer forintot keresett, míg
az idei év végére a fizetése
bruttó 301 ezer forint lesz. A
béremelés érinti az óvónőket,
az óvodapedagógusokat, a
logopédusokat, a fejlesztő

pedagógusokat, a felsőfokú
végzettségű bölcsődei nevelőket, valamint a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése
hatással van a pályaválasz-

tásra is. Ma már egyre több
fiatal dönt a pedagógus-életpálya mellett. Egy fiatal, pályakezdő, főiskolai végzettségű óvodai pedagógus, vagy
pályakezdő, főiskolán tanult
bölcsődei nevelő bruttó bére
is emelkedett, méghozzá

Minősítéssel még
magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt az idén
a minősítési eljárásban, ami lehetővé teszi,
hogy jövőre magasabb
ﬁ zetési kategóriába lép-

jenek az érintettek. Az
Oktatási Hivatal közlése
szerint, a jövő évi eljárásokra eddig 10 502-en
jelentkeztek, de várják a
további pályázókat is.

hatvanezer forinttal. Valószínűleg a béremeléseknek
is köszönhető, hogy rövid
idő alatt harminc százalékkal nőtt a pedagógus szakra
jelentkezők száma. Ez azt
is jelzi, hogy egyre többen
látják kiszámíthatónak, vonzónak a pályát. Palkovics
László oktatási államtitkár
korábban azt mondta: 2013
és 2016 között ötezerrel nőtt
a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan
korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert,
amely hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette,
hogy 2010-hez képest 552
milliárd forinttal többet költ a

kormány oktatásra, jövőre a
köznevelés mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz
képest jövőre 315 milliárd
forinttal több jut a pedagógusok béremelésére, amellyel
a kormány azt szeretné elérni, hogy a tanítók és tanárok
megbecsülést, a diákok pedig jobb minőségű oktatást,
versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár
azt mondta, kibővítenék a
nehéz körülmények között
végzett munkáért járó, eddig
kizárólag területi alapon biztosított pótlékot a pedagógusok körében.

Diploma: jól vizsgázott Diákhitel: nagy segítség Tanulási nehézség?
a segítő program
a gyermeket vállalóknak Van megoldás!
EREDMÉNY Visszakapják első
sikeres közép- vagy felsőfokú
komplex nyelvvizsgájuk árát jövő
évtől a 35 évnél fiatalabbak, a
34 500 forintig terjedő kedvezményt nem csak a felsőoktatásban tanulók, hanem bárki
igénybe veheti. A kormány azután döntött így, hogy időközben
lezárult a Diplomamentő Program, amelyben 6363-an tanultak nyelvet és vizsgáztak sikerrel. Viszont továbbra is diákok
tízezrei maradtak a diplomájuk
nélkül, mert nem szerezték
meg a végzettséghez szükséges nyelvvizsgát, 2006 és
2013 között nagyjából ötvenezren jártak hasonló cipőben. Az
Oktatási Hivatal adatai szerint
2014-ben 8500-an, 2015-ben
9354-en, tavaly pedig 11 708an nem vehették át a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt.
Az adatokból kitűnik, hogy a
bajbajutottak száma évről évre

magasabb, és rövidesen újra eléri az ötvenezret. Árnyalja a képet, hogy 2020-tól már felvételi
követelmény lenne a középfokú
nyelvvizsga. Korábban Rétvári Bence és Palkovics László
államtitkárok úgy vélekedtek,
hogy a nyelvtanításról az iskolának kell gondoskodnia, és a
közoktatás alkalmas arra, hogy
a tanulókat eljuttassa a középfokú nyelvvizsgáig. A közelmúltban nagyjából 17 ezer gyerek
bevonásával országos felmérés
indult a középiskolások nyelvtudásának
feltérképezésére,
ez alkalommal megkérdezik a
diákok, a szülők és a tanárok
véleményét is. A szaktárcáknak
jövő év június 30-áig stratégiát
kell alkotnia az iskolai nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejlesztésére. A nyelvvizsgázók között
legtöbben húsz év alattiak, és
az angol nyelvet a német követi
a népszerűségi listán.

TÁMOGATÁS Jövő januártól
az első gyermek születésekor
felfüggesztik az édesanyák diákhitel-törlesztését. A második
gyermek világra jöttekor elengedik a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes összeget,
hogy ily módon is könnyítsenek
a gyermeket vállaló anyák életén. A felsőoktatást most elkezdőknek lehetőségeik és terveik
felmérése után mihamarabb
érdemes azt is eldönteniük,
hogy felvegyenek-e diákhitelt.
Mint arról beszámoltunk, a
szabad felhasználású Diákhitel 1-et a 2001. évi indulásától
tavaly év végéig több mint 354
ezren vették igénybe, összesen
294,3 milliárd forint összegben.
A kötött felhasználású Diákhitel
két lehetőségét közel 25 ezren
használták fel, összesen 20,2
milliárd forint összegben. A hitelt általában 11 tanulmányi félévre lehet igényelni. A szabad

felhasználású Diákhitel 1-et
állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő
hallgatók is felvehetik, akár
nappali, esti, levelező tagozaton, vagy távoktatásosban tanulnak. A Diákhitel 1 esetében
a legkisebb összeg havi 15, a
legmagasabb havi 50 ezer forint, de – maximum 250 ezer forintig – van mód arra is, hogy a
diák egy összegben vegyen fel
öthavi hitelt. A Diákhitel 2-nél
az önköltséges képzésben tanuló diák annyi hitelhez juthat,
amennyibe az oktatás kerül, az
összeget közvetlenül a felsőoktatási intézmény kapja meg.
A kamat mértékét kormányrendeletben határozzák meg, jelenleg 2,3 százalék. A tartozás
törlesztése általában – kivéve a
fentebb említett anyukákat – a
jogviszony megszűnése után
kezdődik.
MW

NEVELÉS Sokkal nagyobb se- semmit nem oldunk meg”. A minél
gítséget kapnak a jövőben a beil- korábbi beavatkozással azt szeretleszkedési, tanulási, magatartási nék elérni a jövőre nézve, hogy a
(BTM) nehézségekkel küzdő gye- nehézséggel küzdő BTM-tanulók
rekek. A több tízezer fiatalt érintő esetében szükségtelenné váljon a
problémákat megpróbálják telje- mentesítés problematikája – mondsen felszámolni. Szeptembertől a ta Mosányi Emőke. Hozzátette: a
védőnők már hároméves korban gyermekeknek zsákutca volt a tanmegkezdik azt a szűrést, amit tárgyi felmentés rendszere. A tokorábban ötéves korban indítot- vábbtanulásnál a szakmaválasztás
tak el. A szakmai szervezetek 10 szintjén is nehéz helyzetbe kerüléve vártak a módosításra, amely nek. Kevés olyan képzés van, ahol
pont azt akadályozza meg, hogy pl. a számolási készségre nincs
az érintett gyermekek kilátástalan szükség. A szakképzések terén is
helyzetbe jussanak – értékelte a meg van határozva, hogy milyen
változásokat Mosányi Emőke, a osztályzatokat kell vinni. Akinek
Fővárosi Pedagógiai Szolgálat fő- nincs osztályzata egy szükséges
igazgatója. Az ügyben már konkrét tárgyból, az nulla pontot visz, túltapasztalatok vannak. Hozzátette: jelentkezéskor nem fogják felvenni
„ha időben adjuk meg a segítséget, arra, amire szeretné. Nem az a céezek a problémák nem fognak egy- lunk, hogy a gyerekek leérettségizmásra rakódni, fokozódni, így nem zenek, hanem az, hogy az életben
fordulhat elő, hogy behozhatatlan ők teljes értékű családfők, családlemaradással kell szembenéz- anyák, munkavállalók legyenek és
nünk, amikor már rákényszerülünk sikeresnek érezzék magukat – tette
a mentesítésre, amivel valójában hozzá.
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

8 színes

Csabai Mérleg

Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál
A szlovák kultúra ünnepe zajlott Békéscsabán
szeptember 8-án és 9-én a
Békében Békésben Nemzetiségi Fesztiválon, az
evangélikus nagytemplom
mögötti téren és a Szlovák
Kultúra Házában.
A rendezvényt Igor Furdík
szlovák főkonzul, Lászik Mihály, a békéscsabai szlovák
nemzetiségi önkormányzat
elnöke, Hollerné Racskó Er-

zsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke, valamint Tolnai Péter, a Békés
Megyei Önkormányzat alelnöke nyitotta meg. Kiemelték,
hogy fontos a hagyományőrzés és az értékek átadása a
fiatal generáció számára.
Hollerné Racskó Erzsébet
hangsúlyozta, hogy Békés megyében példamutató a szlovák
nemzeti hagyományok ápolása. Hozzátette, hogy ezeken
a rendezvényeken lehetősége

A Szlovák Kultúra Házában láthatók a népviseletek

„Példamutató a szlovák nemzeti hagyományok ápolása”
van a helyi közösségnek bemutatni mindazt a sokszínű
értéket, amelyet a szlovákok
az elmúlt évszázadok során
létrehoztak. Lászik Mihály
megjegyezte, hogy Békéscsaba évszázadokon át a dél-alföldi szlovákok vallási és kulturális központja volt, ilyenkor
ennek a hagyományát szeretnék felújítani.
„Honnan ered népviseletünk?” címmel egy kiállítás is

a program része volt, ahol az
autentikus szlovák népviselet fajtáit tekinthették meg az
érdeklődők a Szlovák Kultúra
Házában.
A szervezők idén is színes
programmal készültek, volt
népművészeti kirakodóvásár népi játszóházzal, zenés
programokkal és táncos előadásokkal is készültek a látogatók számára.
Szabó Rita

A 7.TV MŰSORA • 2017. szeptember 18.–október 1.
2017. szeptember 18., hétfő

2017. szeptember 19., kedd

2017. szeptember 20., szerda

2017. szeptember 21., csütörtök

2017. szeptember 22., péntek

2017. szeptember 23., szombat

2017. szeptember 24., vasárnap

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 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés Békéscsaba–Dunaújváros
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 Üzleti Negyed
(gazdasági 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 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
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 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Dunaújváros
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. 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 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. 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)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig
I., II., III. rész (dok.-film)
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 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 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés Békéscsaba–Dunaújváros
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/1.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.10 Ott vagyok otthon, ahol
muzsikálok (dok.-film)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Púder (női magazin)
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 Kezdőkör: labdarúgó-mér
kőzés Békéscsaba–Siófok
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/2.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kassai Állami Filharmonikusok koncertje
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. szeptember 25., hétfő

2017. szeptember 26., kedd

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 BRSE TV (magazin)
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 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
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

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 BRSE TV (magazin)
21.00 Karácsond 2/2. rész
(dok.-film)
22:05 Púder (női magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. szeptember 27., szerda

2017. szeptember 28., csütörtök

2017. szeptember 29., péntek

2017. szeptember 30., szombat

2017. október 1., vasárnap

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 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. 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 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 A lovak velünk maradnak,
ugye?
22:00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
22.00 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Hunor, Magor nyomán
Békésben (dok.-film)
21.55 Lövéte (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 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 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/3.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
21.35 Bartók Táncegyüttes
22.55 Híradó
23.15 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
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 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/4.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Egy élet e tánc (dok.-film)
23.15 Híradó
23.35 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Új lehetőségek a könyvtárban

A központot a Békés Megyei Könyvtárban alakítják ki
Az Életfa Alapítvány és a
Békés Megyei Könyvtár
közel 300 millió forintot
nyert egy természettudományi élménypedagógiai
központ kialakítására, valamint az ahhoz kapcsolódó pedagógiai programok
megvalósítására.
Mint azt Koszecz Sándor, az alapítvány elnöke, a
projekt vezetője elmondta, a
projekt keretében a megyei
könyvtár épületén belül alakítanak ki egy természettudományi élménypedagógiai
központot.
– Az élményközpont kapcsán 21 megyei oktatási
intézménnyel, általános és
középiskolával
kötöttünk
előzetesen
együttműködési megállapodást. Ennek
köszönhetően a következő
években összesen 6720 diákot vonunk be a programba.
Olyan high tech eszközöket
fogunk beszerezni, amelyekről úgy gondoljuk, hogy
a fiatalok érdeklődésének

megfelel, mint például a 3D
nyomtatók, lézervágó, CNC
maró, különféle biofeedback
eszközök, de egy jól felszerelt
konyhát is kialakítunk – tudtuk
meg Koszecz Sándortól.
A projekt vezetője hozzátette, a pályázat fókuszpontjában az életminőség
javítása áll. Békés megye
mezőgazdasági terület, így
akár az élelmiszereket érintő
innovációnak is fontos helye
és szerepe lehet ebben a
programban. Az élménypedagógiai központot olyan műhellyé szeretnék tenni, ahol
bármiből létre lehet hozni
egy darabot, egy prototípust.
Ha tehát valakinek van egy
érdekes, átgondolt ötlete, ott
tud majd kísérletezni.
Koszecz Sándor kiemelte,
hogy bár az oktatási intézmények, a diákok képezik a
projekt célcsoportját, azonban cél az is, hogy a szabad
kapacitás erejéig nyitottá tegyék a műhelyt, így másokat
is el tudjanak érni.
K. M., M. E.

Nyilvános évadnyitó társulati ülés

Seregi Zoltán: Ez egy fontos, különleges, oldott találkozás a közönséggel
Nyilvános évadnyitó társulati ülést tartott a Békéscsabai Jókai Színház
szeptember elsején. A
rendezvényen Seregi Zoltán, a teátrum igazgatója
összegezte a nyár eseményeit és a következő évad
terveit, majd kiemelte: a
színház számára fontos,
hogy az évad elején és
végén legyen lehetősége
a közönségnek kötetlenebb módon megismerni
a teátrumot és a színészeket.
A rendezvényen a jelenlevők
megtudhatták,
hogy mi várható az idei
évadban. A színházban az
eddigi sikerekre való tekintettel repertoáron marad a Balkán kobra, A fösvény, a Sonkamenüett, az
Egy őrült naplója, a Csak
semmi szexet kérem, angolok vagyunk!, a Mezítláb a parkban, A negyvenkettedik széken ülő nő, a
Macskajáték, Az üvegcipő,
a Bolond Istók és a Monte

Részlet az Ősvigasztalásból, amelynek bemutatóját szeptember 8-án tartották
Cristo grófja is. Műsorra tűzik az Ősvigasztalás című
színművet, a Törvénytelen
randevú című komédiát, A
bűvös patkó című mesejátékot, Az özvegy Karnyóné
és a két szeleburdiak című
bohózatot, A szellemúrnő

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Élménypedagógia

A csabai élet eseményei

A nyilvános évadnyitóra sokan voltak kíváncsiak

című színművet, a Diótörő
és Egérkirály című musicalt,
a Leszállás Párizsban című
vígjátékot, A beszélő köntös
című történelmi mesét, a
Születésnap című kamasztörténetet, a Micimackót,
a My Fair Lady című klaszszikus musicalt, valamint
a Hajnalban, délben, este
című vígjátékot. A színház
előtti téren óriási sikert aratott, amikor egy kis ízelítőt
kapott a közönség a kínálatból.
Az évadnyitón rendezői
beszélgetésekkel
színesítették a programot, és a
közönség tanúja lehetett
annak, amikor az elmúlt
évad legjobb stúdió-, illetve
kamaraszínházban nyújtott
női és férfi színészi alakításért átadták a színház
korábbi munkatársa, Dóró

János által alapított díjat
Tarsoly Krisztinának és
Katkó Ferencnek.
Seregi Zoltán kiemelte,
hogy a nyilvános évadzáró és
évadnyitó egy fontos, különleges és oldott találkozás a
közönséggel. Olyan alkalom,
amikor gyönyörű környezetben, de nem az előadások
közegében beszélgethetnek
a színházról.
– Ezeken az alkalmakon
nincs az az idézőjeles fal a
nézőtér és a színpad között,
itt közvetlen kapcsolat, beszélgetés alakulhat ki, lehet
kérdezni, el lehet mondani,
mi tetszett és mi nem. Öröm,
hogy most is megtelt a szabadtéri nézőtér, hisz ebből is
látszik, milyen sok színházbarát él itt – tette hozzá Seregi Zoltán.
Sz. R., M. E.

Lenkeﬁ Zoltán: A gyerekek jobban látnak dolgokat, mint mi
beszélt a 7.tv Művészbejáró című műsorában.
– Hogyan állítják össze az
évad műsortervét?
– Kolléganőmmel, Csortán Erzsébettel, a bábszínház

Fotó: Napsugár Bábszínház

Színes és gazdag lesz a
Napsugár Bábszínház idei
évada. Lenkeﬁ Zoltán, a
bábszínház igazgatója a
terveikről és a gyerekek
lenyűgöző fantáziájáról is

A Napsugár már a Megyenapon is ott ragyogott

művészeti vezetőjével végigbeszéljük az egész évadot.
Vannak különböző ajánlataink
rendezőktől, olyan megvalósítóktól, akikkel régóta együtt
dolgozunk. Ezek ismeretében
próbálunk összefüggéseket
keresni az előadások között,
kialakítunk egy tematikát. Ezt
az évadot a gyerek problémái,
a gyerekekkel kapcsolatos lelki, fizikai kérdések hatják át.
Lesznek előadások, amelyek
lényegében erre kérdeznek
rá, és erre adnak valamilyen
szinten választ.
– Milyen darabokkal és
programokkal készülnek?
– Idén először egy állatmesét mutatunk be, amelynek

címe: Titokzatos jóbarát. Ez
röviden arról szól, hogy az
oroszlán és a víziló jó barátok,
de az oroszlán keresi a nagyon jó jóbarátját. Egy jóslat
folytán megtudja, hogy ez számára a hipopotámusz. Mivel
a hipopotámusz vízilovat jelent, el lehet képzelni, hogy az
oroszlán milyen problémákba
ütközik. Persze a lényeg a barátságról alkotott kép bővítése.
A darab bemutatója október
7-én lesz majd. Nagyobb gyerekeknek szánjuk a gyerekek
beilleszkedési zavaraival, a
gyásszal, a magánnyal foglalkozó Kamrapocok című mesét. Novemberben lesz majd
a Napkeletre nézzetek! című

betlehemes játék, februárban
jön A helység kalapácsa című
eposzparódia vásári komédiába ágyazva. Áprilisban a
Lenka és Palkó című mesedarab szintén a barátságot
és az elfogadást járja körül, a
pöttömöket pedig a Gyuszi, az
Afrika és a Csíkos Csoda című
mesékkel várjuk. Emellett lesz
bábos drámaíró verseny márciusban, 2018 nyarán pedig,
június 21-e és 24-e között ismét Nemzetközi Bábfesztivált
szervezünk Békéscsabán.
– Általában mennyire jut el
a darabok üzenete a gyerekekhez, mennyire értik meg?
– Abszolút! Régebben volt
egy olyan előadásunk, amely-

ben 180 darab kocka volt, és
csak a kockákkal játszották a
színészek a jeleneteket. A felnőttek megrökönyödtek azon,
hogy miért nincsenek bábok
a darabban. Mindig kérjük a
gyerekeket, hogy rajzoljanak
nekünk az előadások után, itt
is így történt. Le is rajzolták a
jeleneteket, de nem kockákkal, hanem azokkal a szereplőkkel, akiket ők a kockákba
beleláttak, beleképzeltek. Ez
fantasztikus dolog! A gyerekek fantáziája szerintem sokkal többre becsülhető, mint
ahogy azt gondoljuk. Sokkal
jobban látnak dolgokat, mint
mi, felnőttek.
Sz. R., M. E.

10 színes

Lapszéli
TA R K A S ÁG O K
Gáláns vacsora

Csabai Mérleg

Hatvanéves lenne

Lepény Pál, a legendás hírű

csabai bíró Szemián főjegyzővel

hivatalos ügyben Budapesten
járt. Velük tartott néhány jogász

is. Mikor dolgukat befejezték, a
küldöttséget meghívta vacso-

rára a Pannóniába. Kérdezték
tőle:

– Mit iszunk, bíró uram?
– Sört – volt a felelet.

– Ugyan ne igyuk azt a ko-

misz német lőrét – mondták
neki –, hanem valami jóféle karcost.

– Bánom is én, akármit és

akármennyit isztok is. Rendeljetek.

A ﬁúknak sem kellett több

biztatás. A Mummok egymás
után durrogtak és a vacsora

végeztével 11 pezsgőspalack

sorakozott szép hadrendben az
asztalon.

Fizetésre került a sor. Le-

pény bíró menüje állott egy
rostélyosból, egy kenyérből és

három deci borból. A pincér
pedig pengőforintokban 133 fo-

rintos számlát terjesztett elő. A
bíró nagy szemeket meresztett
a ﬁzetőcédulára, kiﬁzette, csak
azután szólt oda vendégeinek:

– No, jogászokkal sem ülök

le többet vacsorázni.

Békéscsaba anno

MESÉLŐ MÚZEUM

Az első katalógus
1957-ben, hatvan évvel ezelőtt rendezték meg először a
térség képzőművészeti találkozóját, az Alföldi Tárlat elődjét, a
Tiszántúli festőművészek vándorkiállítása című sorozatot.
Ekkor még meghívásos alapon
ment a szervezés, öt várost
reprezentálva, összesen húsz
művész vett rajta részt. Azt tervezték, hogy minden év tavaszán, a listán szereplő más és
más városban nyitják meg, és,
hogy „egy-egy festészeti probléma ankétszerű megvitatásával tegyék tanulságossá találkozójukat”. A csabaiakat Lipták
Pál, Miklós István, Mokos József, Cs. Pataj Mihály és Sass
Árpád képviselte. Akkor még
nem volt célirányos a múzeumi
gyűjtemény gyarapítása, ezért
sajnos a tárlatokon szereplő
művek közül egy sem került be
a gyűjteménybe. Ám érdekesség, hogy az 1957-es kiállítási
anyagban és a katalógus címlapján is szereplő gyulai festő,
Koszta Rozália Földosztás
című történelemdokumentáló
tematikájú műve később, 1974-

ben átdolgozott, sokszorosított
grafikai eljárású, linómetszet
technikájú alkotása bekerült
a múzeum képzőművészeti
kollekciójába. Böngészve a
gyűjteményben, megállapítható, hogy sokáig nem volt
automatikus, hogy az utókor
szempontjából is megőrizhető
legyen a tárlat java, és a díjazott munkák megtartása sem
volt cél. A leltárkönyvekben
keresgélve először és utoljára
1981-ben található egy olyan
megjegyzés Lóránt János Demeter festő Téli világ című művének adatolásában, hogy: „A
XXII. Alföldi Tárlat anyagából”.
Ez, a nagy hagyománnyal
bíró rendezvény jelenleg szünetel, de emléke, öröksége
megmaradt, és hátha eljön
még a következő fejezet az Alföldi Tárlat történetében, hogy
a festők újra „összemérjék erejüket” és együtt megmutatkozva – ki-ki a maga stílusában
– újra meghúzzák vagy megfessék az Alföld horizontját.
Ván Hajnalka
művészettörténész

„Jobblét”

Áchim L. András megfestett arcképe, síremlék állítása
Áchim L. András kiemelkedő parasztpolitikus, a
parasztpárt alapító elnöke,
Csaba országgyűlési képviselője, a demokratikus
szabadságjogok követelője a Zsilinszky testvérekkel
való összeütközéskor, két
lövés következtében életveszélyes sérülést szenvedett és 1911. május 15-én
meghalt.
Áchim L. András koporsóját
az evangélikus nagytemplom
előtt ravatalozták fel. Onnan
tízezer ember kísérte fekete
zászlókkal utolsó útjára a Felsővégi evangélikus temetőbe.
Áchim vezéregyénisége
volt a Csabai Általános Népegyletnek, a halála után több
mint fél évvel megfestette
Áchim arcképét Veres Gusztáv itt élő festőművésszel. A
képet ünnepélyes keretek
közt, szónoki beszédek elhangzása után leplezték le.
A népegylet ünnepélyes koszorúzásra kért engedélyt,
de azt Sailer főszolgabíró
nem adta meg. Végül Ambrus Sándor alispán engedélyével mégis mintegy háromszázan koszorúztak. Az
elhangzott beszédekben kifejezték, hogy a parasztpárt
továbbra is Áchim szellemében kíván élni.
Egy évvel Áchim L. András tragikus halála után a
„parasztkirály” békéscsabai
hívei a temetőben síremlé-

ket állítottak vezérük hamvai
fölé. A márványkő síremlék
Werner csabai sírkőüzemében készült, mintegy két
méter magas, fekete, svéd
gránitból. A közepén az elhunyt Áchim fehérmárvány
dombormű arcképe volt látható. A síremléken ez a felirat állt: „Áchim András volt
országgyűlési képviselő, s a
magyarországi parasztpárt
volt elnöke, 1871. március
16. – 1911. május 15. A népjogok Vértanújának állította
szeretett családja és örökké

Szépkorú

Széll Kálmán titkára Hazay

István volt. Úgyis halt el mel-

HIRDESSEN NÁLUNK!
Csabai Mérleg
b e h i r. h u • 7. t v

lőle, mint titkára. Az öreg Széll
meglehetősen hiú volt, s mikor

6 6 / 74 0 - 7 0 0
info@bmc.media.hu

a hivatalos lapban azt olvasta,

hogy „Hazay István elnöksé-

gi titkár jobblétre szenderült”,
nyomban maga elé citálta a

hálás népe. Ha meg is halt,
szelleme bennünk él és élni
fog örökké.”
A sírkőleleplezés százöt
éve, 1912 áldozó csütörtökén
történt, a család és mintegy
háromezer ember kegyeletes
részvételével. Lipták L. Pál
alelnök szavai után Koren Pál
evangélikus lelkész tót nyelven imát, utána Zelenyánszky
Mihály földműves gyászbeszédet mondott. A többi szónoklatot a közbejött zivatar
meghiúsította.
Gécs Béla

Koszta Rozália: Földosztás 1974

szerkesztőt, s szemére vetette,
hogyan lehet ilyen ostobaságot

írni? Ha valaki egyszer az ő titkára volt, bárhová költözött is el,

jobbléte sehol sem lehet, mint
az ő oldalán volt. Punktum!
Deák gyanúja
Sz. L. dunántúli képviselő

bizony volt már úgy hatvanhét

esztendős, amikor megháza-

sodott. Egy évvel az esküvő
után szép, egészséges ﬁúgyer-

Kopcsák Gyuláné
95 éves

Német tábor
Augusztus utolsó hetében
német
tábort
tartott
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata a Békés
Megyei
Könyvtárban.
A
beszélgetős,
filmes
és
társasjátékos foglalkozásokat
mindennap tánc zárta.

meke született. Az öregúr jó

Lischka Lipót Nap
2017. 09. 23. Szombat 10:00-16:00

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont
Széchenyi liget, Békéscsaba

10-14 óra között a zenei hangulat teremtői:
Debreczeni - Kis Helga (hegedű) és Korsós Kinga (kobza)

Nyitó és záró fél óra: Alföld Quartet
Fóti ,,októberfest” kézműves sör kóstoló
Várjáték- kreatív játszóház
Családi vetélkedő

barátja volt Deák Ferencnek,

Lischka Lipót életéről, Látogatóközpont
felújításáról, történetéről kiállítás

ben, hogy nagy büszkén el-

-Íjászat, léggömb, ugrálóvár, arcfestés, helyi termék
és biopiac, kézműves vásár, vattacukor, popcorn

meg is kereste a parlament-

újságolja neki az örvendetes

A Békécsaba M.J.V. Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával.

családi eseményt.

A haza bölcse összehúzta

szúrós szemöldökét, s röviden
ennyit kérdezett:

– Te, Laci, és kire gyanak-

szol?

Összeállította: Gécs Béla

www.behir.hu

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
www.korosoknaturpark.hu
www.facebook.com/korosokvolgye
+36/66/445-885
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget

A rendezvény a Budapest Bank
Békéscsabáért program
jóvoltából valósul meg.

A programváltozás jogát fenntartjuk.
plakát.indd 1
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Csabai Mérleg
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Tamási Áron:

Pozsgai Zsolt:

Marc Camoletti:

ŐSVIGASZTALÁS

A SZELLEMÚRNŐ
(ÁBRÁNFY KATALIN)

LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

színmű • Sík Ferenc Kamaraszínház
Rendező: Béres László

Tamási Áron Ősvigasztalás című
drámája majdnem ötven évvel a
megírása után került a nagyközönség elé. Alaptémája: az ősi
hagyományok elvetésével megszűnik az ember és természet
harmonikus kapcsolata, helyét a
káosz és az erkölcsi szennyezettség foglalja el. Tamási nem
megelőzte a korát, hanem egyszerűen más, modernebb drámát írt, mint amilyenhez
a húszas évek magyar irodalma, illetve színházi közönsége szokott, vagy amilyent elvárt. Az Ősvigasztalás – bár szerzői utasítás szerint „történik Székelyföldön a XIX. században, sőt bé is vezeti ide a XX.
századot” – cselekménye mégis időtlen.

játék a történelemmel
a Reformáció 500. évfordulójára • Ősbemutató
Rendező: Seregi Zoltán

Békéscsaba külvárosában van egy
utca: a Kastély utca. Mára már
csak alig páran tudják, a környéken
egyszer itt az Ábránfy család kastélya állt, és egy családon belüli
küzdelem folytán porig égett. Állítólag azóta is a környéken kószál a
„Szellemúrnő”, Ábránfy Katalin, és
a lánya, Zsófia. Pedig ennek a történetnek már 470 éve.
A dráma a XVI. század első felének, azon belül a békési
reformációs tevékenységnek állít emléket, annak minden
ellentmondásával, szépségével és küzdelmével együtt.

vígjáték • Sík Ferenc Kamaraszínház
Rendező: Katkó Ferenc

Bernard, a sármos riporter Párizsban
él, és felhőtlen kapcsolatot ápol egy
stewardes-szel. És egy másikkal…
És egy harmadikkal… Ezt csakis úgy
sikerülhet véghez vinnie, hogy gondosan és precízen ügyel arra – a légi
közlekedés menetrendjét szem előtt
tartva –, hogy a háromból két hölgy
mindig a felhők között legyen. Ebben
segítségére van a szobalánya, Bertha.
Vajon meddig lehet ezt az állapotot fenntartani lebukás nélkül? Addig, amíg nem kerülnek forgalomba a gyorsabb Boeingek, és ez nem változtatja meg a menetrendet...

Szabó Magda:

SZÜLETÉSNAP
Maurice Hennequin–Pierre Veber:

Szomor György–Szurdi Miklós–Valla Attila:

TÖRVÉNYTELEN RANDEVÚ

DIÓTÖRŐ ÉS EGÉRKIRÁLY

Rendező: Robert Cogo-Fawcett

Rendező: Szomor György
Nádasdy Kálmán-díjas

komédia

Cyprien Gaudet igazságügy-miniszter egy fatális véletlen folytán
váratlanul Tricointe úr házában
kénytelen éjszakázni, aki történetesen a Gray kerületi bíróság elnöke, s
akinél, egy újabb véletlen folytán,
egy Gobette nevű kétes erkölcsű
színésznő készül éjszakázni. Mivel a
miniszter azokban a napokban épp
erkölcsi feddésben részesítette beosztottjait egy körlevélben, Tricointe úr kénytelen felvállalni a főnöke előtt, hogy a hálószobájából épp kilépő
Gobette a felesége. A lavina azonban majd csak Párizsban indul el, amikor megérkezik a minisztériumba Gobette,
akit a feleségnek hisznek, majd Aglaé, a feleség, akit pedig takarítónőnek, s hogy a zűrzavar teljes legyen, Tricointe
úr is befut a lelkiismeret-furdalásával.

családi musical

A darab Hoffmann meséje nyomán,
de attól erősen eltávolodva született.
Karácsony éjjelén a játékok életre kelnek, s a fából faragott Diótörő vezérletével harcba indulnak az
őket megtámadó gonosz Egérkirály és félelmetes egérserege ellen.
Diótörő az elvarázsolt Mantonate
hercegnő megmentésekor változott át diót törő fabábbá. Így került, Marika legnagyobb
meglepetésére, játékként a karácsonyi ajándékok közé.
Marika szeretete, hűsége és kitartása végül ismét valóságos emberré változtatja őt, megmutatva, hogy a szeretet a legfontosabb és legkülönösebb dolog a világon.
A Diótörő és Egérkirály című családi musical mesészenés varázslat mindenkinek, aki szereti a szép történeteket, szereti a csodákat, szeret és mer szeretni.

kamasztörténet
Színpadra alkalmazta: Belinszki Zoltán
Ősbemutató
Rendező: Bartus Gyula
Jászai Mari-díjas

Szabó Magda születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve.
Mennyi mindent vár Illés Bori attól
a májusi vasárnaptól, amelyen betölti
a tizennegyedik évét! Szereti a szép
ruhákat, a tűsarkú cipőket, rajong a
filmsztárokért és gyönyörű barátnőjéért, a szomszédban lakó Auer Szilviáért. Szilvia tanácsára magába bolondít egy fiút, egy divatos ruha miatt
összeveszik a szüleivel, és gőgösen elfordul osztálytársaitól.
Amikor új lakó érkezik a házba, Bori úgy érzi, eljött álmai hercege. Rudolfra azonban Auer Szilvia is szemet vet, és Bori
rádöbben arra, hogy eddig félreismerte a barátnőjét.

Mikszáth Kálmán–Zalán Tibor:

A BESZÉLŐ KÖNTÖS

történelmi mese • Ősbemutató
Alan Jay Lerner–Frederick Loewe:

MY FAIR LADY
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musical

Rendező: Radó Denise
Jászai Mari-díjas
Lizát, a kis virágárus lányt az eső
behajtja egy eresz alá, ahol a véletlen éppen Higgins nyelvészprofeszszor és Pickering ezredes mellé sodorja. A két férfi fogadást köt Lizára,
melynek lényege, hogy Higgins, a
megrögzött agglegény pár hét alatt
az erős tájszólással és rossz grammatikával beszélő, közönségesen
viselkedő lányból tökéletes „nyelvi
megjelenésű” hölgyet farag. Megszokott öltözékének elvesztése, illetve a nyelvi órák lelketlen szigora nem kevés
megaláztatással jár a lány számára, amit azonban a zene
és a Shaw-i szellemesség rendre fel tud oldani.

Rendező: Halasi Imre
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész

A történet középpontjában Nagykőrös és Kecskemét egymással vetélkedése áll, s a tét nem kevesebb,
mint hogy e két szabad királyi város
hogyan mentse meg magát, akár a
másik rovására is, mind a törökök,
mind a kurucok követelésekkel járó
támadásaitól. Főszerephez jut vetélkedésükben egy török kaftán, meg
aztán szövődik itt szerelem, a gyönyörű cigánylány, Cinna, és a főbíró, Lestyák Mihály között.
Meg vannak itt városi elöljárók, akik folyton el akarják gáncsolni a tehetséges és merész szabólegényt, az imént még
főbíróként emlegetett Lestyák Mihályt.
A színpadi változat egyszerre szól diákoknak és felmenőiknek, egyszóval mindenkinek, aki szereti az izgalmakat, barátja a szerelemnek, és együtt érző tanúja az emberi esendőségnek, és örömöt talál a felnőtteknek szánt
mesékben.
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Csokonai Vitéz Mihály:

A készülődést azonban egy idegen közeledése megzavarja, aki álruhában elvegyül az ünneplők között.
Szándéka gonosz, a Világfát akarja elpusztítani, hogy
helyébe égig érő üvegpalotát építsen. Az állatok reszketve menekülnek, csak Bumburi és Jázmin, a természet tündére próbál kitalálni valamit a helyzet megoldására a bűvös patkó segítségével…

AZ ÖZVEGY KARNYÓNÉ
ÉS A KÉT SZELEBURDIAK
zenés bohózat

Rendező: Merő Béla
A gazdag kanizsai kereskedő felesége, Karnyóné úgy hiszi, hogy özvegységre jutott, hiszen férjéről immár két éve nem kapott hírt. Szép
házával, sok megtakarított aranyával
igencsak kapós özvegy lesz, feltűnik
hát két kérő: Tipptopp és Lipittlotty.
Tipptopp furfangos csellel eltávolítja
a közelből vetélytársát, és szerelmi
ígérettel ráveszi a szobalányt, hogy
inkább őt ajánlja a gazdasszonya kegyébe. Az özvegyet
szörnyű csalódásként éri, hogy Lipittlotty buzgalma mögött nem igaz szerelem, csupán pénzéhsége állt, és bánatában öngyilkos lesz. A kijátszott Lipittlotty visszatérve
előbb lelövi Tipptoppot, majd önmagával is végez. Micsoda tragikus vég − lenne, ha itt végződne a történet…

Hedry Mária:

A BŰVÖS PATKÓ

mesejáték • Ősbemutató
Rendező: Juhász Róza

Alan Alexander Milne:

MICIMACKÓ
mesejáték

Rendező: Tege Antal
A történet szerint régen, valamikor az ősidőkben, de legalábbis
múlt péntek előtt, Micimackó erdőben élt, saját kunyhójában. A
Százholdas pagony lakói még: a
fontoskodó Nyuszi, a tudálékos
Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős kengurumama, Kanga a
kicsinyével, Zsebibabával, no
meg a vidám Tigris, és persze
mindnyájuk szeretett gazdája – Micimackó legjobb
barátja –, Róbert Gida. Ebben az erdőben mindig történik valami mulatságos vagy izgalmas esemény. Micimackó sokszor bajba is keveredik, lévén Csekélyértelmű Medvebocs, de Róbert Gida, aki már nagy és
okos – hatéves –, mindig mindent rendbe hoz.

Dario Niccodemi:

HAJNALBAN, DÉLBEN, ESTE
vígjáték • Stúdiószínház
Rendező: Tege Antal
A szórakoztató olasz színpadi játék két fiatal fordulatos, olykor
hatalmas érzelmi hullámokat keltő szerelmi története. Az egyetlen nap alatt játszódó történetben hőseink a megismerkedéstől
egészen az eljegyzésig jutnak,
ám közben a párkapcsolatok
minden stációját bejárják; egymáshoz simulástól az ádáz veszekedésig, feltétel nélküli szerelemtől az önző, a
másikat rabul ejtő ragaszkodásig. Az első perctől az
utolsóig ismerős történetet látunk megelevenedni a
színen. Mondhatnánk, hogy talán kissé unalomig ismételtet, de hazudnánk magunknak. Mert igenis,
vannak olyan dolgok, amiket érdemes újra és újra
megvizsgálni. A szerelem ilyen. Egyszerre csodálatosan és félelmetesen ismerős történet!

Az erdő lakói izgatottan várják
Bumburit, a bohócot, akinek segítségével ünnepséget rendeznek a több
ezer éves Világfa tiszteletére. Bumburi
az erdőbe is egyenesen a cirkuszból
érkezik, a születésnapi ünnepséghez
ő vezeti a próbát. Az állatok egyetértésben készülődnek a nagy napra, a
Világfa születésnapjára.
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A jövőnek címezve
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színes

Bohus Ricsi a városházán
Az úszót és edzőjét köszöntötték Békéscsabán

Súlyos sérülése után talpra
állt, másfél év kemény munka után pedig a 4 × 100-as
gyorsváltó tagjaként világbajnoki bronzérmet szerzett Bohus Richárd. A hazai vizes világbajnokságon
remekelő úszót és edzőjét
Szarvas Péter polgármester,
valamint Hanó Miklós alpolgármester, dr. Ferenczi Attila tanácsnok és Kutyej Pál,
a Békéscsabai Előre Úszó
Klub elnöke is köszöntötte.
A 24 éves csabai versenyző a
budapesti vizes világbajnokságon szenzációs hajrával, a
csapat utolsó embereként a 6.
helyről hozta fel a dobogóra a
magyar váltót. A város vezetői
elmondták, büszkék lehetünk
Ricsire, aki csabai fiúként a
város úszósportjának eddigi
legjobb eredményét érte el. A
világversenyt követően felvetődött az úszóban, hogy tanulmányai befejezésével párhuzamosan a versenysporttal is

15

Hazatértek a világklasszisok

Márton Anitát és Baji Balázst köszöntötték Békéscsabán

Bohus Richárd és edzője, Szarvas János
felhagy, a nagyszerű szereplés azonban újabb motivációt
adott.
– Ez a világbajnoki 3. helyezett váltó még sokra viheti.
Európából mi értük el a legjobb
eredményt, és jövőre ugye lesz
egy Európa-bajnokság – jegyezte meg Bohus Richárd.
– Ő az a típusú versenyző,
aki nem edzette túl magát és
nem égett ki fiatalon. Türelmesen építkeztünk. Ricsi példa
lehet a fiatalok előtt abból a
szempontból is, hogy a sérü-

lések sorozata után mindig felállt, újra felkapaszkodott. Bebizonyította, hogy aki tehetséges
és kitartó, az odaérhet akár a
világ élvonalába is – mondta
edzője, Szarvas János.
Bohus Richárd a világbajnokságot követően egy thaiföldi
nyaralással kezdte a pihenést.
A tervek szerint csak a következő rövidpályás szezonban
nem ugrik majd medencébe,
most az amerikai tanulmányaira koncentrál majd.
Kovács Dávid

A TABÁN NÉPTÁNC EGYESÜLET
várja új tagok jelentkezését.
Csoportjaink: 4–7 éves korig „Apró Tabán”,
8–13 évesig Kistabán Táncegyüttes,
14 évestől „Tabán”

Ha SZERETSZ UTAZNI, TÁBOROZNI,
és egy jó táncos közösség tagja lenni,

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Próbák helyszíne:

Vasutas Művelődési Ház
Jelentkezés 2017. szeptember 29-éig
a 06-30/607-3046 telefonszámon.

Az atléták sikereinek köszönhetően Békéscsaba felkerült a világ sporttérképére
Értékes érmekkel gazdagodott a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club két
kiválósága a londoni világbajnokságon. A súlylökő
Márton Anitát és a gátfutó
dr. Baji Balázst a közelmúlt
sikerei miatt fogadták a
CsabaParkban és a városházán.
– Az élsportolókért ilyen sikerek után mindig bejelentkeznek más városok, gazdagabb
klubok. Ugyanakkor bízunk
benne, hogy mi is tudunk
olyan versenyképes támogatást nyújtani – első körben a
tokiói olimpiáig előretekintve
–, ami segíti a felkészülésüket. Reményeink szerint klubunk tagjai maradnak, így a
későbbiekben is békéscsabai
színekben érnek el hasonló világsikereket – fogalmazott dr.
Ferenczi Attila, a klub elnöke.
– Folyamatosan találkozni
szeretnénk az élsportolókkal,
a tehetségekkel, hogy kötetlen formában gondolkodjunk
együtt. Támogatni szeretnénk

a felkészülésüket anyagilag
és erkölcsileg is, hogy hosszú
távon jó eredményeket érhessenek el – hangsúlyozta Hanó
Miklós alpolgármester.
Márton Anita súlylökő tavaly a riói olimpián bronzérmet
szerzett, de az idei fedett pályás Európa-bajnoki címével
és a világbajnoki 2. hellyel talán a legsikeresebb szezonját
tudhatja maga mögött.
– Fedett pályán megvédtem a kontinensviadalon
szerzett címet és pályafutásom során először szabad
téren is dobogóra állhattam.
Nagyon sajnáltam, hogy nem
sikerült megdönteni az országos csúcsot. A másik vágyálmom a 20 méteres álomhatár
átlépése volt, remélem, hogy
jövőre ez is sikerül majd – értékelt a súlylökő.
Dr. Baji Balázs bravúros
teljesítménnyel ért fel a világbajnoki dobogóra, majd a
tajvani Universiadét is megnyerte 110 méteren.
– Háromszor sikerült országos csúcsot javítani, több

kiváló helyezést is elértem a
nemzetközi versenyeken, a
vb-bronz és az Universiadearany pedig meghozta az
igazi sikert a szezonban.
Szeretnék úgy tekinteni ezekre az eredményekre, mint
egy csúcspontra, ami egy új
kezdet is egyben – emelte ki
a sprinter.
Bíró Csaba szakbizottsági
elnök a család, a közösség
és a klub segítségét hangsúlyozta és azt az örömteli motivációt, amit ezek az eredmények hoztak. Tóth Sándor
ügyvezető az összetartozás,
a „csabaiság” kapcsán felidézte az EYOF-ot, ahol a
vb-bronzérmes gátfutó köszöntötte elsőként ifjú csapattársát, Apáti Bencét.
A világbajnoki döntőt, illetve az ezüstöt hozó dobást
is felidézték a köszöntés alkalmával. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy az
atléták sikereinek köszönhetően Békéscsaba is felkerült
a világ sporttérképére.
Kovács Dávid

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS
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.
Zár, redőny, szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: Lencsési
út 42. Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos
István u. 20. Tel.: 70/335-7584,
66/636-135.
INGATLAN
Békéscsabán, a Vandháti úton
családi okok miatt eladó egy
vegyes fűtésű (gáz + vízteres
kandalló), 5 szobás + nappalis,
étkezős, nagy konyhás, három
fürdőszobás téglaház kétállásos garázzsal, rendezett kerttel.
Vállalkozársa is alkalmas. Buszmegálló 5 percre. 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 m2-es karbantartott
belterületi telek fúrott kúttal
eladó. Villany-, telefonvezeték
az utcában, vízvezeték a csatorna túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
2 szobás 1. emeleti lakás Békéscsabán eladó.
Telefon: 70/519-3376.

Békéscsaba, Penza-lakótelepen akadálymentesített magasföldszinti, 2 szoba + hálófülkés,
fűtéskorszerűsített lakás ELADÓ
Telefon: 30/928-0834.
OKTATÁS
Matematikakorrepetálást, közép- és emelt szintű érettségire
felkészítést vállalok.
Telefon: 70/392- 0459.
Angoloktatást, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok.
Telefon: 70/392-0459.
OKTATÁS
Eladók Békéscsabán: új 178 x
228 cm-es, zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú asztalterítő, hollóházi (6 tányér, 6 csésze)
kávésgarnitúra, új ülőkés táska, új,
L-es férfi Levi’s farmerdzseki.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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