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160 millió forint a jaminai
általános iskola fejlesztésére

Békéscsabai Jótékonysági Bál
7. oldal

23. Országos
Szólótáncfesztivál 9. oldal

A magyar kultúra napja

Átadták a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket
A magyar kultúra napja alkalmából országszerte számos
helyen rendeztek ünnepséget, díjakat adtak át, kiállításokat nyitottak. Többek között ezen a napon tartották
az Együtt szaval a nemzet
címû rendezvényt és a Magyar Drámaíró Verseny döntôjét is.

Az iskola épületén energetikai fejlesztést hajtanak végre
Mintegy másfél milliárd forintból fejlesztik a városi piacot és négy közoktatási intézményt Békéscsabán. Az Erzsébethelyi Általános Iskolában közel 160 millió forintos
energetikai fejlesztést hajtanak végre, amelyben többek
között megújul az intézmény fûtésrendszere, valamint kicserélik a nyílászárókat is.
A jaminai iskola Madách utcai épületében 2004-ben a
nyílászárók egy részét már
kicserélték. Az év elején egy
beázás nehezítette az intézmény mûködését, de nyáron
ezt a problémát is orvosolták.
Most mérföldkôhöz érkezett
az iskola, hiszen nagyobb
felújításon már régen esett át
az épület.
Kucseráné Szabó Mária,
az Erzsébethelyi Általános
Iskola intézményvezetôje elmondta: vödröket, lavórokat
tettek le a tanári szobában,
illetve több osztályteremben is a befolyó csapadékvíz miatt. „Ezeket a hibákat
a nyár folyamán rendbe
hozták, de az iskolánk régi
épületrészében továbbra is
problémát jelent az ablakok
záródása. A fûtési rendszer
korszerûsítése is szükséges,
valamint a hôszigetelés, ami
kulcsfontosságú lenne” – fo-

galmazott kérdésünkre az
intézményvezetô.
A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programban pályázott sikeresen. Így az önkormányzat már
a korábbi években elindította
az intézmények energetikai
felújítását, ebbôl a pályázatból a piacot és négy közoktatási intézményt újítanak fel.
Herczeg Tamás tanácsnok
azt közölte: a Madách utcai
iskolaépület külsô homlokzata
egy hôszigetelô réteggel lesz
ellátva, födémszigetelés történik, és az alumíniumajtók, valamint a mûanyag és faablakok
cseréjét, felújítását is elvégzik.
Az intézményben emellett
az épület akadálymentesítése is megtörténik, valamint
kicserélik az egyik kazánt. A
felújítás a tervek szerint 2018
végéig befejezôdik.
Kovács Dávid

A magyar kultúra napját 1989
óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be Szatmárcsekén a
Himnuszt.
A magyar kultúra napja
alkalmából január 22-én 18
órától rendezték meg Békéscsaba Megyei Jogú Város
Ünnepi Gálaestjét. Az emelkedett hangulatú eseménynek
a Csabagyöngye Kulturális
Központ Hangversenyterme
adott otthont.
A Himnusz után Kovács
Edit elôadásában Vörösmarty
Mihály Gondolatok a könyvtárból címû verse hangzott el.
Ezután Szarvas Péter polgármester ünnepi köszöntôje kö-

Lonovics László

Az est során a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt
vetkezett, majd a Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetéseket is
átadták. Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
a „Békéscsaba Kultúrájáért”
kitüntetést Lonovics László
részére ítélte oda. A döntéshozók az idei évben egy közösség kitüntetésérôl is döntöttek a
Békés Megyei Könyvtár részére, amelyet Rakonczás Szilvia,
az intézmény igazgatónôje
vett át. A díjakat Szarvas Péter

polgármester és Kiss Tibor alpolgármester adta át.
A program folytatásaként
Cser Miklós vezényletével a
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar adott hangversenyt.
Elsôként Erkel Ferenc Ünnepi
Nyitányát hallgathatták meg a
résztvevôk. Erkel Ferenc utolsó zeneszerzôi termésének
kiemelkedô alkotása, egyetlen önálló szimfonikus mûve,
amelyet a Nemzeti Színház

Rakonczás Szilvia

fennállásának 50. évfordulójára komponált 1887-ben.
Ezután Liszt II. Magyar Rapszódiája következett. Liszt Ferenc tizenkilenc darabból álló
zongorasorozata magyaros
témákat dolgoz fel. A sorozat
tette világhírûvé a magyar népies dallamokat, ezek közül az
egyik legismertebb a II. Magyar
Rapszódia.
Ezt követôen Weiner Leó
mûvét, az I. Divertimentót adta
elô a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a Békés Banda
közremûködésével, amely
több mint 30 éve alakult, és
1982-ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere címet, a
Néptáncfesztiválokon pedig
számos esetben vehették át
tagjai a legjobb zenei kíséretért járó nívódíjat.
Búcsúzóul Kodály Zoltán
Galántai táncok címû mûve
szólalt meg, majd az esemény
zárásaként a résztvevôk a zenekar kíséretében elénekelték
a Szózatot.
Vágvölgyi Nóra

A nagy hideg miatt sok helyen elfagytak a vízórák
Január elején megdôlt az országos hidegrekord, a Pest
megyei Tésán mínusz 28,1 fokig hûlt le a levegô. Békés
megyében nem volt ennyire hideg, de itt sem kúszott a
hômérô higanyszála mínusz 15 fok fölé, még napközben
sem. A szokatlanul fagyos idôjárás miatt sok autó nem
indult el, és több mint háromszáz vízóra fagyott el Békéscsabán és környékén. A szakemberek szerint ezek a kellemetlenségek megelôzhetôek, ha kellô körültekintéssel
készülünk fel a télre.

A fogyasztónak kell kiﬁzetnie a vízóracserét

A január 8-ai hétvégén csak
Békéscsabáról és környékérôl több mint háromszáz
hibabejelentés érkezett az
Alföldvíz Zrt.-hez, elfagyott
mérômûszerekrôl. A szakemberek szerint a probléma
az akna megfelelô szigetelésével megelôzhetô lenne.

– Ez a szigetelés bármilyen olyan anyag lehet, ami
jól zárja a nyílásokat, tehát
fölé lehet tenni akár egy szalmazsákot, rongyot, fóliát. A
legegyszerûbb az, ha közvetlenül a fedlap alá tesznek egy
szigetelôanyagot. Bármilyen
olyan anyag megfelel, ami

meg tudja akadályozni azt,
hogy a szél befújjon az aknába – válaszolt kérdésünkre
Kis Albert Zoltán, a társaság
divízióvezetôje.
Az elfagyott vízóra miatt
elakadhat az ingatlan vízellátása, kiolvadáskor viszont a
szabadba ereszthet a vezeték.
Az így kiömlött víz mennyisége a fogyasztót terheli, ami
a javítási munkákkal együtt
komoly kiadást is jelenthet. A
meghibásodott vízóra cseréje
önmagában tizenötezer forintba kerül. A hiba bejelentésére
ingyenesen hívható a 0680/922-333 telefonszám.
Varga Diána

2

KÖZélet

Csabai Mérleg

Egyéves a Csaba kártya
A békéscsabai identitást erôsítenék

A tavalyi év értékelése

Új pályázatok, bôvülô értéktár, erôsödô külkapcsolatok

Egy év alatt 9600 békéscsabai váltotta ki a Csaba
kártyát. Az elfogadóhelyek
listája folyamatosan bôvül,
jelenleg 123 vállalat kínál
kisebb-nagyobb mértékû
kedvezményt. A vállalkozók
eltérô tapasztalatokkal rendelkeznek, van olyan hely,
ahol kevesen, és van olyan,
ahol minden harmadik ember felmutatja a kártyát.
Tavasszal tárgyal a közgyûlés a szolgáltatások bôvítésérôl
Az önkormányzat által üzemeltetett rendszer tavaly január 11-én indult azzal a céllal,
hogy a békéscsabaiak kedvezményesen tudjanak igénybe venni szolgáltatásokat,
növeljék a helyiek identitástudatát, valamint a vállalkozók
számára forgalomnövekedést
eredményezzen.
Balogh Tamás, a Jetty Choco üzletvezetôje kérdésünkre úgy fogalmazott: a kártya
ötlete jó, de még gyerekcipôben jár a projekt. Mint mondta, náluk jelenleg kevesen élnek a lehetôséggel.
A Cafe Frei-ben november
óta fogadják el a kártyát. Az

egyik munkatárs tapasztalata
szerint maga a kártya forgalomnövekedést nem hozott,
de a vendégek gyakran felmutatják azt egy-egy rendelésnél.
Békéscsaba polgármestere
szerint a rendszer az elvártaknak megfelelôen mûködik, de
ahhoz, hogy egy vállalkozás
elônyt kovácsoljon magának
a kártya felhasználásával,
ügyes ötleteket kell kitalálnia.
A szolgáltatók, ha szükséges,
kérhetik a hivatal segítségét,
ötleteit, a polgármesteri hivatal
munkatársai is azon vannak,
hogy a rendszer sikerességét

erôsítsék. A városvezetô úgy
véli, a program népszerûségét
mutatja a kártyát kiváltók magas száma, de természetesen
lehet még rajta fejleszteni. A
város ezt felvállalja – tette hozzá Szarvas Péter polgármester, aki azt is elmondta, idén is
tesznek lépéseket azért, hogy
rámutassanak a rendszer elônyeire. Hozzátette: most tavasszal közgyûlés elé viszik a
szolgáltatások bôvítésének
lehetôségeit.
A Csaba kártyát igényelni
a városháza belsô udvarán
lehet.
Laczkó Viktória

Ételt osztottak
Ételt osztott péntek délben a Városfejlesztési Kft. a
CsabaParkkal közösen. A város szociálpolitikai osztályának segítségével négyszáz rászoruló családon segítettek, akik a fôtérrôl ételhordóban vihették haza az
aznapi ebédet.
Sorra érkeztek a levélben értesítettek a Szent István térre
pénteken, ahol bográcsgulyás, kenyér és alma várta
ôket.
– A Békéscsabai Városfejlesztési Kft számára nagyon
fontos a társadalmi
szerepvállalás, hiszen
Békéscsabáért dolgozunk. A város fejlôdéséért hozott minket
létre az önkormányzat közgyûlése. Ezért
rendkívül fontosnak
tartjuk azt, hogy a saját módszereinkkel,
a saját eszközeinkkel
tudjunk a rászoruló

embereken segíteni ezekben
a hideg, kellemetlen napokban
– mondta el dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft. cégvezetôje.
Herczeg Tamás tanácsnok
elmondta: az idei tapasztala-

Petróczki Zoltán látja el a
kormánymegbízotti feladatokat
Petróczki Zoltán fôigazgató
látja el január 16-ától Gajda
Róbert Békés megyei kormánymegbízott feladatait,
akit január 15-ével felmentettek tisztségébôl – válaszolta
az MTI megkeresésére hétfôn
a Kormányhivatal.
A közszolgálati tisztviselôkrôl szóló törvény alapján
a folyamatban lévô feladatok átadása megtörtént a
kormánymegbízott általános
helyettese, a Kormányhivatal
fôigazgatója számára – közölték.

Az új kormánymegbízott
személyére vonatkozó MTIkérdésre a Miniszterelnökség sajtóosztálya egyelôre
nem válaszolt.
Gajda Róbert 2014. július
1-jétôl vezette a Békés Megyei Kormányhivatalt, a Magyar Közlöny január 6-ai számában megjelentek szerint
január 15-ei hatállyal mentette
fel tisztségébôl Orbán Viktor
miniszterelnök Lázár János
Miniszterelnökséget vezetô
miniszter javaslatára.
Forrás: MTI
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tok alapján fontos, hogy a segítséget nyújtók is figyeljenek
egymásra, a lehetôségekhez
képest a legjobban tudjanak
segíteni egymáson. Az elmúlt
idôszakban a város több pontján több szervezet is segítséget nyújtott a rászorulóknak.
Ezért a politikus kezdeményezni fogja, hogy ôsszel legyen
egy megbeszélés azokkal,
akik rendszeresen szerveznek
jótékonysági akciókat. Mindezt annak érdekében,
hogy a helyi szervezetek egymással
egyeztetve, egymást
váltva segítsenek a rászorulókon, ezzel egyfajta folyamatosságot
biztosítva. Hozzátette:
így a segítségben is
kialakítható lenne egy
viszonylagos rendszeresség.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke
2016-ban a Békés Megyei
Önkormányzat legfontosabb
feladatai a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programmal (TOP) voltak
összefüggésben. A TOP abban jelent elôrelépést, hogy
a korábbi regionális pénzosztáshoz képest megyei forráselosztást eredményez. Ez azt
jelenti, hogy arra az 58 milliárd
forintra, amely Békés megye
számára lett elkülönítve, senki
más nem pályázhat, csak az
itt mûködô önkormányzatok,
egyesületek és egyházak. Ez
a keret több területre és több
idôszakra lett szétbontva: a
2015-ös felhívások 2015 év végén és 2016 év elején jelentek
meg, és erre az idôszakra 36
milliárd forintot különített el a
Békés Megyei Önkormányzat. A TOP tervezésében és
lebonyolításában is fontos tevékenységet végzünk, ezenfelül van még egy feladatunk:
az elbírálás egyik lényeges
mérföldköve a döntés-elôkészítô bizottság véleménynyilvánítása. A bizottság az
Irányító Hatóság és a megyei
önkormányzat elnökébôl áll.
Abban az esetben, ha a döntés-elôkészítô bizottságnak
nem születik együttes döntése, tehát két igen mind a két
fél részérôl, abban az esetben
a pályázatok nem nyerhetnek
pozitív elbírálást.
Intenzív munka kezdôdött el
az értékek gyûjtése terén mind
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gita, Kovászna, Arad és Bihar
megye) és egy tartománnyal:
Indonézia Észak-Szumátra tartományával van testvérmegyei
kapcsolatunk. Meghívásomra
Észak-Szumátra kormányzója egy népes küldöttséggel
és Indonézia magyarországi
nagykövete látogatott el Békés megyébe. Úgy alakítottuk
ki a programot, hogy képet
kaphassanak arról, hogy milyen valós együttmûködési
lehetôségek lehetnek ÉszakSzumátra és Békés megye között. Arad és Bihar megyével
a kapcsolatunkat igyekeztünk
továbbfejleszteni, ez azért is
fontos, mert az INTERREG
programban össze vagyunk
kötve, és az együttmûködés
szempontjából fontosak a
megfelelô kétoldalú kapcsolatok. A második monitoring
bizottsági ülésünkön, Temesváron a pályázati felhívások
egy részét elindítottuk, ezek
hamarosan megjelennek, reményeim szerint heteken belül már pályázni is lehet a közel 11 milliárd forintos keretre
a vízügy, a természeti örökség
és a katasztrófavédelem területén. Kovászna és Hargita
megyével pedig egyébként is
olyan hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk, amely az
élet számtalan területén köt
bennünket össze – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
elnöke.
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A társadalombiztosítás az emberi lét különbözô kockázatainak – betegség, baleset, rokkantság, öregség, családfenntartó elvesztése – társadalmi kezelését jelenti. A
feladatokat több mint 125 éve az állam által meghatározott
intézmények látják el.
A magyar társadalombiztosítási jog kialakulása a XIX.
század második felére nyúlik
vissza. Ebben az idôszakban
a gazdasági fejlôdéssel együtt
megnövekedtek a társadalmi
kockázatok, és szükségessé
vált a gazdasági eredetû veszélyforrások – betegségek,
munkabalesetek stb. – által
elôidézett, majd késôbb az
öregséggel összefüggô hátrányok kezelése.
Ezt megelôzôen elsôsorban a különösen veszélyes

megyei, mind települési szinten. A Békés Megyei Értéktár
2013-ban alakult meg, 2014
ôszéig 13 megyei értéket vettünk lajstromba. Azóta nagyon
sok településen jött létre újabb
értéktár, jelenleg 47 települési
értéktár mûködik, 705 értéket
tartanak nyilván. A Békés Megyei Értéktárban mostanáig 29
érték kapott helyet. Az értéktármozgalomnak számos pályázata is megjelent az elmúlt
idôszakban, ezek keretében új
értéktárak létrehozását segítettük, így jött létre Szabadkígyós
települési értéktára. A magyar
hungarikumtörvény ösztönzi,
hogy területi értéktárak alakuljanak, ennek kapcsán jött létre, szintén pályázati forrásból
Székelyföld értéktára. Ebben
az évben indítottuk el hagyományteremtô céllal a Megyenapot, amelyen bemutatkoztak a megyei értékek, és ezen
a napon ismertük el azoknak
az értéktulajdonosoknak vagy
felterjesztôknek a munkáját,
akik a települési és megyei
értéktárba új értékeket javasoltak. Jelenleg is folyik egy
fiatalokat célzó pályázatunk:
a megyei értéktárral kapcsolatos megyei verseny megrendezésére nyertünk forrást. A
versenyzô diákok arról adhatnak számot, mennyire ismerik
a megyei értékeket.
A múlt évben a határon túli
kapcsolatainkat is erôsítettük.
Négy romániai megyével (Har-

bányászat területén jelent meg
a segítségnyújtás szükségessége, melynek során a bajba
jutott társakról és hozzátartozóikról önsegélyezés útján,
adományokból, majd munkaadói befizetésekbôl gondoskodtak. Létrejöttek az ún. „bányatársládák”. Hazánkban az
elsôt Thurzó János körmöci
fôkamaragróf alapította 1496ban. Említést érdemelnek
még az egyházak támogatásával kialakított betegszobák,
valamint az 1224-ben Selmec-

bányán és 1334-ben Besztercebányán felépített kórházak.
Ezen intézmények a társadalombiztosítás korai intézményeinek tekinthetôk.
Az elsô, állam által megszervezett szociális ellátórendszer az egységes Porosz
Királyság 1871-es megszervezése után született. A koncepció kidolgozása Bismarck
kancellár nevéhez fûzôdik. Az
1883-ban Németországban,
1888-ban pedig Ausztriában
a kötelezô betegségi biztosításról megalkotott törvények
nagy hatással voltak arra,
hogy hazánkban is létrejöjjön
az ipari és gyári alkalmazottak
kötelezô betegségi biztosításáról szóló 1891. évi XIV. szá-

mú törvénycikk. E rendelkezés elsô lépésnek tekinthetô
a kötelezô társadalombiztosítási rendszer kiépítésében.
A társadalombiztosítás
körébe vont személyek, Magyarországon mintegy 4,5
millió biztosított, nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek.
A kockázatok bekövetkezése esetén különbözô, elôre
meghatározott társadalombiztosítási szolgáltatásban
részesülnek.
Dávid Ferenc
a megyei kormányhivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Fôosztályának fôosztályvezetô-helyettese
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KÖZélet

Szervezeti változások a Békés
Megyei Kormányhivatalnál
Magyarország Kormánya a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében 2017. január 1-jével megvalósította az államigazgatási szervezetrendszer átalakítását és
a járási hivatalok megerôsítését, amelynek keretében a
Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítésében is
változásokra került sor.
Megyei szinten összevonásra
került több fôosztály, illetve a
korábbi Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Békés
megyei kirendeltsége a Békés
Megyei Kormányhivatal részévé vált, és 2017. január 1-jétôl
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Fôosztály elnevezéssel, de változatlan helyszínen
(5600 Békéscsaba, Temetô
sor 8.) mûködik tovább.
A szervezeti átalakulással
számos, korábban megyei
szinten ellátott elsôfokú feladat- és hatáskör került át a
járási hivatalokhoz. Ez a változás leginkább a megyeszékhelyen mûködô Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatalát (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.)
érinti, amely 2017 januárjától
elsôfokú hatóságként megyei
illetékességgel jár el az alábbi
ügyekben:
• környezetvédelmi, természetvédelmi ügyek,
• útügyi, mûszaki, forgalmi,
valamint vizsgáztatási és
utánképzési szakterület,
• munkavédelmi és a munkaügyi hatósági tevékenység,
• családtámogatási és a
lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos
feladatok,
• egészségbiztosítási pénztári, a keresôképesség
vizsgálatával kapcsolatos
feladatok,
• rehabilitációs igazgatási
feladatok,

• családi csôdvédelem,
• vadászati,
• növény- és talajvédelmi
hatósági feladatok,
• (illetve több megyére
kiterjedô illetékességgel)
vetômag- és szaporítóanyag-felügyeleti és ehhez
kötôdô laboratóriumi
feladatok.
A szervezeti változások a megszokott ügyfélfogadási helyszíneket alapvetôen nem érintik.
A járási hivatalok elérhetôségei a www.bekesijarasok.hu,
illetve a jarasinfo.gov.hu weboldalakon férhetôek hozzá.
A nyugdíjbiztosítási feladatokat változatlan ügyfélszolgálati helyszínen a Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fôosztálya
(5600 Békéscsaba, Luther u.
3.) látja el. Azonban a gyulai,
mezôkovácsházai és sarkadi
járásokat illetôen a nyugdíjbiztosítási feladatokat a továbbiakban a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyulai Járási
Hivatala (5700 Gyula, Kossuth L. u. 2. szám alatt) látja
el a következô ügyfélfogadási
rendben: hétfô: 8.00–17.00,

kedd–csütörtök: 8.00–13.00,
péntek: 8.00–12.00.
A járási hivatalok (Békés,
Békéscsaba, Gyomaendrôd,
Gyula, Mezôkovácsháza,
Orosháza, Sarkad, Szarvas,
Szeghalom) feladatkörébe
került a családi gazdaságok
nyilvántartása, a mezei ôrszolgálatok és mezôôrök nyilvántartása, a mezei ôrszolgálatok
fenntartásával kapcsolatos
költségekkel összefüggô hatósági hatáskör és az ôstermelôi igazolvány használata
jogszerûségének ellenôrzése,
továbbá a vis maior elismerésére irányuló eljárásokban a
földmûvelésügyi hatáskörbe
tartozó szakhatósági feladatok. A járási hivatalok járnak
el továbbá egyes fogyasztóvédelmi panaszok ügyében,
valamint az áldozatsegítéssel
és a jogi segítségnyújtással
kapcsolatos ügyekben.
Ezenkívül a békéscsabai,
gyomaendrôdi, gyulai, illetve
orosházi járási hivatalokhoz a
korábban megyei szinten ellátott feladatok közül a gyepmesteri, illetve ebrendészeti
tevékenység végzése, az áru
okirat-ellenôrzése, azonosságvizsgálata és mintavételének elvégzése került.
Összességében a szervezeti változások az egyes
fôosztályok, osztályok fizikai
elhelyezését 2017. január 1-tôl
egyelôre nem érintik, és az
ügyfélfogadás rendje jellemzôen nem változott.
További információkért,
kérjük, keresse fel a www.
kormanyhivatal.hu/hu/bekes
és a www.bekesijarasok.hu
internetes weboldalakat vagy
pedig személyesen bármelyik
Békés megyében mûködô
kormányablakot.

EURÓPAI PARLAMENT
Nem hagyjuk magukra a méhészeket
Nem szabad hagyni, hogy
hamisított importmézzel
árasszák el az Európai Unió
belsô piacát – jelentette ki
Erdôs Norbert európai parlamenti képviselô az Aranynektár Kft. magas színvonalú mézfeldolgozó üzemének
megtekintését követôen Dunavarsányban. A ﬁ deszes
politikus hozzátette, már
egy éve rendszeresen kéri
az Európai Bizottságtól,
hogy folyamatos ellenôrzést és mintavételezést rendeljen el az EU külsô határállomásain.
Az Aranynektár Kft. egy családi vállalkozás, amelyet méz
csomagolására és kereskedelmére 1985-ben alapítottak,
de a tulajdonos családja már
1929 óta foglalkozik méhészettel. A cég fô profilja a minôségi
méz kivitele, a világ több mint
húsz országába folyamatosan exportál mézet fogyasztói
csomagolásban. A cég 80 fôt
foglalkoztat, amelybôl úgy 50
szakember állandó alkalmazott. A családi vállalkozás Közép-Kelet-Európa legnagyobb
mézfeldolgozó üzeme, míg az
EU-ban az ötödik helyen áll. A
mézek 90 százaléka külföldre,
elsôsorban Olaszországba, az
Egyesült Királyságba és Németországba kerül, de komoly
partnerei vannak Japánban,
Törökországban, Szaúd-Arábiában és Szingapúrban is.
A termékek háromnegyede
virágméz, de nagyobb menynyiségben kerül kiszerelésre
akácméz és lépes méz is. A
cég egy új termékkel, a nyersmézzel is megjelenik hamarosan a piacon. A cég mottója,
hogy a csomagolás során a
méz minden értékét törekszik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fogadónapok a városházán

A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosok, házi gyermekorvosok,
fogorvosok vagy az általuk mûködtetett egészségügyi szolgáltató tulajdonában lévô háziorvosi rendelôk felújításához
nyújtandó támogatás igénybevételéhez

2017. elsô fél évében Békéscsaba városvezetôi a következô idôpontokban tartanak fogadónapot:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak, akiknek a személyes közremûködésre köteles
háziorvos, házi gyermekorvos
vagy fogorvos tagja (a továbbiakban együtt: háziorvos) az
egészségügyi alapellátási tevékenységét Békéscsaba Megyei
Jogú Városban területi ellátási
kötelezettséggel az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerzôdés alapján végzi és
az egészségügyi közfeladatot
a háziorvos vagy az egészségügyi szolgáltató tulajdonában
álló rendelôben látja el, a jogszabályoknak megfelelô rendelô biztosításához felhalmozási
(felújítási) célú támogatást állapít meg.
Pályázati feltételek:
• A támogatás iránti kérelmet a
rendelôtulajdonos háziorvos
vagy egészségügyi szolgáltató nyújthatja be. A pályázat
a felhívásban szereplô ûrlap
és mellékletei a Polgármesteri
Hivatal szociálpolitikai osztályán a bizottságnak címezve
nyújthatók be.

• A közös tulajdonú ingatlanrésszel rendelkezô rendelôtulajdonosok közös pályázat
benyújtásával is igényelhetik
a támogatást.
A pályázatot a pályázati adatlapon lehet elektronikusan vagy
személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai osztályán: Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. II. 26-os
iroda. Telefonszám: 66/886-505.
E-mail: kissne@bekescsaba.hu
A Békéscsaba Megyei Jogú
Városban területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosok,
házi gyermekorvosok, fogorvosok vagy az általuk mûködtetett
egészségügyi szolgáltató tulajdonában lévô háziorvosi rendelôk támogatási rendjérôl szóló
program megtekinthetô a szociálpolitikai osztályon.
A pályázatok a 2017. évben a
meghirdetést követôen folyamatosan benyújthatóak.
A pályázatok elbírálásának
várható idôpontja: a szociális és
egészségügyi bizottság a pályázatokról a benyújtást követô
soros ülésén dönt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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január 20. ............ Hanó Miklós alpolgármester
január 27. ............. dr. Bacsa Vendel jegyzô
február 3. ............. Szarvas Péter polgármester
február 10. ........... Nagy Ferenc alpolgármester
február 17. ........... dr. Kiss Gyula aljegyzô
február 24. ........... Kiss Tibor alpolgármester
március 3............. Hanó Miklós alpolgármester
március 10. .......... dr. Bacsa Vendel jegyzô
március 17. .......... Nagy Ferenc alpolgármester
március 24. .......... Szarvas Péter polgármester
március 31. .......... dr. Kiss Gyula aljegyzô
április 7. ............... Kiss Tibor alpolgármester
április 14. ............. Hanó Miklós alpolgármester
április 21. ............. dr. Bacsa Vendel jegyzô
április 28. ............. Nagy Ferenc alpolgármester
május 5. ............... Szarvas Péter polgármester
május 12. ............. dr. Kiss Gyula aljegyzô
május 19. ............. Kiss Tibor alpolgármester
május 26. ............. Hanó Miklós alpolgármester
június 2. ............... dr. Bacsa Vendel jegyzô
június 9. ............... Nagy Ferenc alpolgármester
június 16. ............. Szarvas Péter polgármester
szeptember 8. ..... dr. Kiss Gyula aljegyzô
szeptember 15. .... Kiss Tibor alpolgármester

Idôpontot egyeztetni az 523-800-as telefonszámon lehet.
Hanó Miklós alpolgármester érkezési sorrendben fogadja az
érdeklôdôket.

megôrizni és az adott méz
egyediségét megtartani. Ezért
komoly fejlesztéseket folytattak le a vállalatnál, ma a legmodernebb és legfinomabb
technikát jelentô gépek garantálják a csomagolt méz minôségét.
A látogatást követôen az
Aranynektár tulajdonosa, Takács Ferenc kijelentette, hogy
egyrészt a tavalyi fagy miatt,
amely elsôsorban az akácosokat sújtotta, másrészt – és
sajnos ez a döntô – a hamisított mézek további beáramlása miatt nehéz volt a tavalyi év
a méhészeknek. Hozzátette,
nem csak Magyarországon,
hanem egész Európában.
Erdôs Norbert emlékeztetett,
Vytenis Andriukaitis egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelôs biztos az Európai
Parlament Mezôgazdasági
Szakbizottsága 2016. március
15-i ülésén arról tájékoztatta a
képviselôket, hogy az európai
mézhamisítási botrány miatt
a belsô piacon begyûjtött kevertméz-minták 17 százalékában, míg az EU külsô határállomásain begyûjtött kevertméz-minták 31 százalékában
találtak hamisított mézet az
elôzetes eredmények szerint.
A biztos akkor a végleges
eredményeket 2016 nyarának
végére ígérte.

„Sajnálatos módon idáig
semmilyen tájékoztatást nem
kaptam a bizottsági vizsgálat végleges eredményeirôl” – jelentette ki az európai
parlamenti képviselô. Takács
Ferenc kiemelte, nagyon reméli, hogy nem a hamisítási
lobbi tevékenysége miatt
késlekedik jelentôsen a végleges eredmények nyilvánosságra hozatalától az Európai
Bizottság. Erdôs Norbert
kijelentette, hogy folyamatosan interpellálja a bizottságot
a központi vizsgálatok eredményeirôl. Továbbá igyekszik meggyôzni Andriukaitis
biztost, hogy az európai fogyasztók és méhészek védelme érdekében folyamatos
ellenôrzést és mintavételezést rendeljen el az EU külsô
határállomásain. A fideszes
politikus újra bemutatta az
EU-ból és harmadik országokból érkezô kevert mézek
jelölésére vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatát,
amely értelmében a jelenlegi jelölés helyett a címkén
azt kellene feltüntetni, hogy
a végtermékben felhasznált EU-s és EU-n kívüli méz
pontosan melyik országból
származik, méghozzá olyan
sorrendben, ahogyan a végtermékben szereplô mézek
aránya szerepel.

Óvatosan a jégen!
Egyre több a befagyott állóvíz,
csatorna, jeges folyó és holtág Békés megyében. A rendôrség arra kéri a csúszkálni,
korcsolyázni indulókat, hogy
a balesetek megelôzése érdekében legyenek óvatosak,
tartsák be a szabályokat. Folyóvizek és a folyóvizekhez
tartozó holtágak jegére tilos
rámenni. Éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között,
így például sûrû ködben sehol nem szabad jégre lépni.
Biztonságos korcsolyázáshoz
legalább 12 centiméter vastagságú jég szükséges, a víz
mélysége pedig nem haladhatja meg a 120 centimétert.
Jármûvel sem lehet sehol a
befagyott vizekre hajtani. Ha a
jég nem elég vastag, nem elég
szilárd, olvad vagy mozog,
semmiképpen ne lépjenek rá!
Ajánlott családtagjaikkal, ismerôseikkel megosztani, hol
vannak és mikor érnek haza.
Mobiltelefont minden esetben
praktikus maguknál tartani.
Mielôtt a jégre lépnek, legyenek körültekintôek: mérjék fel
a terület adottságait, sajátosságait. A rendôrség kéri, hogy
mindenki legyen óvatos és

vigyázzanak a gyermekekre!
Felnôtt felügyelet nélkül ne engedjék ôket befagyott tavon,
csatornán csúszkálni, korcsolyázni.
Jeges vízben a kihûlés
drasztikus gyorsasággal zajlik,
ezért a túlélési idô jelentôsen
lecsökken, mindössze néhány
perc. A kihûlés kezdete 1-2
perc, míg az eszméletvesztés
10 percen belül bekövetkezik, 15 perc múltán pedig már
nem lehet segíteni a bajbajutottakon. Az ilyen baleseteknél
különösen fontos az azonnali
segélyhívás.
A parton, a gépkocsiban lehetôleg legyen kéznél pokróc
(esetleg izolációs fólia), váltóruha. Mentés esetén fokozott
óvatossággal közelítsék meg
a helyszínt: a további beszakadás megelôzése érdekében annak környezetében
igyekezzenek minél nagyobb
felületen elosztani a terhelést;
feküdjenek hasra, s kúszva
közelítsék meg a beszakadt
részt vagy használjanak pallót,
szélesebb deszkát. Próbáljanak meg a bajba jutottnak biztonságos távolságból kötéllel
vagy hosszú faággal segíteni.
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RUN FESZT: ultramaraton
és jótékonysági akció

Bíró Csaba István és Vozár Attila a sajtótájékoztatón
2017-ben elôször adhat otthont Békéscsaba az országos
ultrafutó bajnokságnak, amelyhez kapcsolódóan több távon
nemzetközi nyílt versenyt is rendeznek. A Csabai Nyár programsorozathoz is kötôdô megmérettetés különlegessége,
hogy a pályát a belváros utcáin tûzték ki a szervezôk.
A békéscsabai atlétikai klub
Arad partnerségével már két
évtizede rendezi meg a Nemzetközi Szupermaratont, a
sportünnepen folyamatosan
növekszik a létszám. Az esztendôt pedig a szilveszteri gálával, jelmezben zárják a futás
szerelmesei. Ezek a versenyek már hagyományosnak
számítanak a városban, most
azonban egy új viadal kap
helyet Békéscsaba sportkínálatában.
– Még nem volt Békéscsabán olyan futóverseny, ami
ultramaraton lett volna. Most
egy igazi Belvárosi futóversenyt képzeltünk el, ezzel is
próbáljuk színesíteni a kínálatot. Reményeink szerint több
százan fognak ideérkezni
– nemcsak Magyarországról, hanem – határon túlról
is. A sport szerelmesei így a
várost is felfedezhetik majd,
ami a helyi turizmust is növeli
– mondta el Bíró Csaba, a békéscsabai közmûvelôdési-,

Ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke.
A rendezvény fôszervezôje, Vozár Attila elárulta, hogy
már hitelesítették a pályát, és
a szakértôk szerint kiváló útvonal lesz Békéscsaba belvárosában.
– Július 22-én reggel 6 órától este 6 óráig fognak futni a
versenyzôk, lehet egyéniben,
csapatban is indulni, de lesz
6 órás futóverseny, maraton,
félmaraton, 10 kilométeres, és
a végén egy 2 kilométeres távon is kipróbálhatják magukat
a sportolók. Mindenki a saját
maga képességeinek megfelelô távot választhatja, akár
2 kilométeren, akár 12 órán
keresztül – tájékoztatott a
sportesemény fôszervezôje.
A megmérettetéshez egy
jótékonysági akció is kapcsolódik. Minden nevezési díj 10
százalékát a Békés Megyei
Központi Kórház békéscsabai
gyermekosztályának adományozzák.

Gyerekek keltek birokra
Országos elôdöntônek adott otthont Békéscsaba a hétvégén. Három megye, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
diákversenyzôi mérkôztek meg egymással grundbirkózásban. A bajnokság helyszíne a Kazinczy Ferenc Általános Iskola volt, ahol szônyeg helyett a tornaterem parkettjén zajlottak a meccsek.
Grundbirkózásban mérték
össze erejüket és tudásukat
a gyerekek, ami a szervezôk
szerint jó lehetôség a sportág megszerettetésére. Bíró
Csaba sportért felelôs önkormányzati képviselô elmondta,
a birkózás alapjait tudják itt elsajátítani a gyerekek, akik, ha
ezután kedvet kapnak hozzá,
késôbb tovább fejlôdhetnek
benne.
A grundbirkózás több szabálya is eltér a hagyományos
birkózástól – ahogy a neve is
utal rá, – nem szônyegen, hanem a parkettán kell egy meghatározott körön kívülre juttatni az ellenfelet. Az egyszerûbb
szabályok miatt a pontszerzés

is könnyebb. Elég például
mindkét lábával kitolni az ellenfelet a körön kívülre, vagy
felemelni a levegôbe, és három másodpercig megtartani:
ekkor az ellenfél automatikusan elvesztette a mérkôzést
– ismertette Szél Dávid, a Magyar Birkózó Szövetség Bíró
Bizottságának tagja.
A versenyen részt vevô lányok és fiúk két korcsoportban, külön-külön mérkôztek
meg Az egyéni meccsek
eredményei pedig a csapatoknak gyûjtötték a pontokat.
Ezek alapján dôlt el, hogy a
négy kategóriában melyik
együttes jutott tovább az országos döntôre.

Folytatódik a stadionrekonstrukció
Fedett lelátót építenek a centerpálya köré

Ötezer-ötszáz fô befogadására alkalmas fedett lelátó épül
a Békéscsaba 1912 Elôre SE
Kórház utcai stadion centerpályája köré az év végéig. A
beruházás állami támogatással, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
valósul meg. A több éven átívelô komplex fejlesztés 2014.
szeptember 30-án indult a
tervezési munkálatokkal, valamint a pályatest felújításával; az elsô ütemben új pályát
építettek, öntözôrendszerrel
és pályafûtéssel látták el a
centerpályát. A Kórház utcai
stadion felújítása a magasépítési munkákkal folytatódik
2017-ben.
A város és a kivitelezést végzô
Pharos ’95 Sportpályaépítô
Kft. január 18-án aláírta a szerzôdést, így a tervek szerint
február elsején megkezdôdhet a munka. A cég 930 millió
forintból végzi el a rekonstrukciót. A kivitelezés során elbontják a centerpálya északnyugati oldalán meglévô régi,
vasbeton szerkezetû elavult
lelátót, aminek a helyére egy
új, nagyjából 2400 férôhelyes
fedett lelátót építenek majd.

2017 negyedik negyedévében már igénybe vehetik a drukkerek az új lelátót
A tribün alatt, az érvényben
lévô MLSZ elôírásoknak megfelelô öltözôket és kiszolgálóhelyiséget, egészségügyi és
doppingellenôrzô helyiségeket, a sajtó munkatársainak
biztosított munkaállomásokat, a VIP vendégek fogadására szolgáló fogadóteret,
valamint a nézôket kiszolgáló
vizesblokkokat és egészségügyi helyiségeket alakítanak
ki. A lelátók szintjén a tv-közvetítésekhez szükséges terek és a hangosítás számára
szükséges helyiségek kiépítését tervezik.
A centerpálya délkeleti
oldalán meglévô vasbeton

Megvan az elsô siker

szerkezetû lelátó egy részét
elbontják, a megmaradó
szerkezetet megerôsítik és
lefedik. A vendégszurkolók
számára büfét és vizesblokkokat, valamint a lelátó északi
végén a hazai szimpatizánsok részére is vizesblokkot
és büfét alakítanak ki. A beruházás továbbá tartalmazza a meglévô pályavilágítási
elemek korszerûsítését és
bôvítését.
– Ha az MLSZ és a hatóságok jóváhagyják a korábban
tervezetthez képest szûkített
mûszaki tartalmú infrastruktúrát, akkor a felújítás ideje alatt
zavartalanul használhatják a

sportolók a pályát – mondta
el Kozma János. A klub igazgatósági elnöke megjegyezte, hogy a kivitelezô Pharos
'95 sportpályaépítô Kft. újította fel a zalaegerszegi stadiont
is, úgy, hogy közben folyt a
bajnokság. – Szerencsénk
van e tekintetben – folytatta
–, hogy nemcsak a munkában bízhatunk, hanem abban
is, hogy a kivitelezô megértô
lesz a csapat meccseivel kapcsolatban.
A tervek szerint a megújult
stadiont a sportolók és a nézôk teljes egészében 2017
negyedik negyedévében vehetik használatba.

Talpra álltak a vereség után
Nehéz sorozatban kell bizonyítania a BRSE együttesének
januárban. A Nôi Röplabda Közép-európai Ligában a legjobb négy közé jutás alapvetô célkitûzés volt az idény elôtt.
Ehhez a szlovák 1. BVK Bratislava és a cseh Olomuc gárdáját kellett legyôzni a városi sportcsarnokban. A küldetés
felét teljesítette a gárda, így közel került a Final Fourhoz.

Ebben a szezonban elôször gyûjtötte be a két bajnoki pontot
hazai pályán a Békéscsabai Elôre NKSE a nôi kézilabda NB
I-ben, miután óriási csatában egy góllal verte a váci együttest, majd a Ferencváros érkezett a Viharsarokba. Utóbbi
mérkôzéshez kapcsolódóan jótékonysági akciót hirdetett a
klub, amelyben ruhát gyûjtöttek a rászorulóknak.
A több sebbôl vérzô viharsarkiak nem számítottak esélyesnek
a Váccal szemben. Az 55. percben még a Duna-partiak vezettek két találattal. A hajrában jött
a meglepetés, Triffa Ágnes lehúzta a rolót a csabai kapuban,
ráadásul 14 másodperccel a
vége elôtt a fehérorosz Natallia
Vasileuskaya megszerezte a lila-fehérek gyôztes gólját.
– Attól féltem, hogy a koncentrációnk visszaesik a hajrában, de nem így lett, a hibák
ellenére jól zártuk a mérkôzést. Nagyon örültem, hogy
nyertünk, mert volt már négyöt olyan meccs, ami hajszálon múlt, és nem jöttünk ki jól
azokból a csatákból. A gyôzelmek mindig összekovácsolják
a csapatot, remélem, mi is elindulunk a tabellán felfelé – értékelt az Elôre kapusa.
A következô feladat már nehezebbnek ígérkezett: a legrangosabb európai kupában
szereplô Ferencváros volt a
rivális, újra hazai pályán. A lilafehérek nagyot harcoltak, he-

lyenként méltó ellenfelei voltak
a fôvárosiaknak. A félidôben öt
találattal vezettek a vendégek,
majd a második játékrészben
növelték az elônyüket és 3525-re diadalmaskodtak.
– Hiányzott belôlünk az a
tempó, amit a Fradi diktált.
Igyekeztünk partnerek lenni,
egy ideig sikerült, de utána
elfáradtunk. A meccs elején
nem mentek a lövések, utána
belejöttem, de sajnálom, hogy
a többiek nem voltak ilyen sikeresek a kapu elôtt – fogalmazott Glusica Leposava, aki
szintén nyolc találatot jegyzett.
A rendkívüli idôjárási körülményekre való tekintettel a
klub ruhagyûjtést szervezett,
amelyben plédet, kabátot, pulóvert, sapkát, sálat és cipôt
hozhattak a drukkerek. Az
akcióban összesen harminc
zsákot töltöttek meg a szurkolók. Az adományok egy részét
a piacon osztották ki, a megmaradt ruhanemûket pedig a
családsegítô központ juttatja
el a rászorulóknak.

Az oldalt írta: Kovács Dávid, Laczkó Viktória és Vágvölgyi Nóra

Sasa Nedeljkovic lányai az
egyik pozsonyi riválist már legyôzték a sorozatban, most itt
volt az újabb feladat. A találkozó esélyesei Szakmáry Grétáék
voltak, de az elsô szett nem a
papírformát igazolta. A csabaiak hátrányból fordítottak, de
a szlovákok nem adták fel és
két ponttal hozták a játékot. A
következô szettekben is megvolt az esély a gyôzelemre,
de csak a harmadik szettben
sikerült felülkerekedni. A lélektani elônyt azonban nem
használták ki a csabaiak, a
Bratislava folyamatosan növelte az elônyt, végül 25–23-mal
kialakította a 3–1-es vendégsikert.
– Talán az volt a probléma,
hogy a múlton merengtünk az
elsô játszma után, nem pedig
a következô labdamenetre
koncentráltunk. Tompán kezdtünk, csak az utolsó pillanatban eszméltünk. Próbáltunk
fordítani, de eközben az ellenfelet felhoztuk a nyakunkra –
fejtegette a vereség okait Tálas
Zsuzsanna, a csapat válogatott
feladója.

Két nappal késôbb az volt
a kérdés, hogy sikerült-e Sasa
Nedeljkovic mesternek a fejekben rendet teremteni. A cseh
Olomuc nagy önbizalommal
érkezett a találkozóra, azonban
a csabai egylet sokat javult. A
hazaiak a játék összes elemében felülkerekedtek, pontosak
voltak a nyitások, határozott
volt a mezônymunka, és rendre eredményesek voltak a befejezések. A csehek mindös�sze harminckilenc (!) pontig
jutottak a meccsen, a BRSE
3–0-ra diadalmaskodott.
– Mindenki fantasztikus teljesítményt nyújtott, ez sokat
dobott az egészen. Remélem,
nagyon sok ilyen meccs lesz
még a szezonban, ahol ilyen
lelkesedéssel és pontossággal tudunk játszani – értékelt
Szakmáry Gréta.
A Csaba február közepén
Mariborban zárja a sorozat
elsô részét a házigazda, valamint a horvát Mladost Zagreb
ellen. A klub benyújtotta pályázatát a négyes döntô megrendezésére is, amelyet márciusban bonyolítanak le.

Jó teljesítménnyel zárta a MEVZA-fordulót a BRSE

Csabai Mérleg

K

sZÍNes

I

T

E

K

I

N

T

5

Ô

Határozatban vizsgálta felül a kormány a Nemzeti Kastélyprogramot és a Nemzeti Várprogramot, amelyben a gyulai
vár és a Szigeterôd is kiemelt helyszín lesz – jelentette be
dr. Görgényi Ernô polgármester.
A program helyszínei között harminckilenc kastélyt és várat nevesítettek, ebbôl öt kastély és hat vár kapott helyet a kiemelt
fejlesztési helyszínek között. Utóbbiak között a gyulai mellett
az esztergomi, a visegrádi, az egri, a soproni és a diósgyôri
került ebbe a kategóriába. A megjelölt közel negyven helyszín
turisztikai célú, európai uniós forrásból elszámolható fejlesztését 40,4 milliárd forintból valósítják meg.
A kormányhatározat kimondja, hogy a gyulai vár fejlesztésére irányuló Szigeterôd-projekt kiemelt helyszínként szerepeljen. Így lehetôség nyílik arra, hogy a gyulai turizmus további
fejlesztését, és Gyula város, mint nemzetközi szintû turisztikai
célpont, fellendítését megalapozó egyedi kormányhatározatot
dolgozzanak ki.
– Megnyílt annak a lehetôsége, hogy egyedi döntéssel biztosítsa a gyulai vár fejlesztéséhez szükséges forrásokat a kormány, azaz nem kell versenyezni sok pályázóval. Ugyanakkor
annak érdekében, hogy ez a döntés elkészüljön, kollégáim
szorosan együttmûködnek a miniszterelnökséggel. Zajlik a
munka, hogy elôkészítsék azokat a szükséges dokumentumokat, amelyek alapján a kormány ezt a döntést meg tudja hozni
– fogalmazott dr. Görgényi Ernô, Gyula város polgármestere.

A város vezetôje azt is megjegyezte, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek – mint az élményfürdô,
az AquaPalota és az Almásy-kastély – gazdaságos mûködése is bizonyítja, a befektetett közpénzek megtérülô beruházásokat eredményeztek. A
gyulai és a környéken élô emberek számára új
munkahelyek jöttek létre és ezenfelül közvetetten
is van munkahelyteremtô hatása a fejlesztéseknek, a turisztikai ágazatban szolgáltatók tovább
bôvülhettek, több látogató érkezett a városba.
A december 15-ei döntés tehát felhatalmazást
ad arra, hogy ez az egyedi kormányhatározat elkészüljön. Ehhez pedig elengedhetetlen a város és
a Miniszterelnökség együttmûködése. A mostani
döntéshez kiváló alapot biztosított a gyulai vár, az
Almásy-kastély, a Gyulai Várfürdô eredményes és
kitûnô mûködése, valamint a Gyulán eltöltött vendégéjszakák
számának jelentôs mennyisége és évek óta tartó folyamatos
növekedése.
A nyilvántartott adatok alapján 2016 elsô tizenegy hónapjában 444 ezer vendégéjszaka realizálódott Gyulán, míg 2015ben valamivel több mint 431 ezer vendégéjszakát töltöttek el a
turisták a fürdôvárosban.
A Gyulai Várfürdôbe 2016-ban 603 ezer, míg a megelôzô évben közel 592 ezer vendég lépett be, tehát itt is növekedés volt
az elôzô idôszakhoz képest.

Fotó: Incze László – Erkel Ferenc Nonproﬁ t Kft.

Szigeterôd-projekt – a g yulai vár tur isz tikai fejlesz tése

A gyulai várban tavaly 76 és fél ezer fô járt, amely a 2015 évi öszszes látogatószámhoz viszonyítva 13 százalékos növekedést mutat. A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont mûködésének
nem teljes elsô évében kiemelkedô népszerûséggel üzemelt. Az
állandó kiállítást több mint 76 ezer, a toronykilátót közel 53 ezer,
míg az idôszaki kiállításokat 47 ezer látogató tekintette meg.
A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a Gyulai Almásykastély Látogatóközpont megnyitása nem csökkentette, hanem növelte a többi kiállítótér látogatottságát.
Vágvölgyi Nóra
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2017. január 30., hétfô

2017. január 31., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (Nôi magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Generáció (ifjúsági mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Vasas
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdôkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7.
(környezetvédelmi magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Generáció (ifjúsági magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabdamérkôzés – Békéscsaba–Vác
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont
(politikai magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Vasas
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont
(politikai magazin)
24.00 Szarvasi híradó
00.15 KÉPÚJSÁG

2017. február 1., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Mûvészbejáró
(kulturális magazin)
9.10 Kikötô (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Bratislava
18.30 Hírek
18.30 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Nyíregyháza
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont
(politikai magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. február 6., hétfô
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (köz. mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Ott vagyok otthon, ahol
muzsikálok (dok.-film)
21.40 Aktuális (magazin)
22.00 Kezdôkör (sportmagazin)
22.30 Híradó
22.50 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 7., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
9.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Boxutca (dok.-film)
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Híradó
22.50 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.20 Szarvasi híradó
23.40 KÉPÚJSÁG

2017. február 2., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötô (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Nyíregyháza
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 3., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
21.00 Örmény nyomok (dok.-film)
21.35 Szempont (politikai mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 4., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció (ifjúsági mag.)
10.50 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Vasas
13.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Karácsond 2/2. rész
(dokumentumfilm)
22.00 Szempont (politikai mag.)
22.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.00 Híradó
23.20 Generáció (ifjúsági mag.)
23.50 KÉPÚJSÁG

2017. február 5., vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdôkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.50 Kezdôkör: röplabdamérkôzés – BRSE–Nyíregyháza
13.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
16.30 Púder (közéleti magazin)
17.00 Hírek
17.10 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Kikötô (egyházi magazin)
22.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. február 8., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9.40 Híradó
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Hunor, Magor nyomán
Békésben (dok.-film)
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Generáció (ifjúsági mag.)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 9., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szempont (politikai mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Méhek nélküli világ
(dokumentumfilm)
21.30 Aktuális (magazin)
21.50 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.20 Kikötô (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 10., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
9.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak,
ugye?
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Púder (közéleti magazin)
22.45 Híradó
23.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 11., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazd.mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Mit akar ez az ember
(dokumentumfilm)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró
(kulturális magazin)
23.30 Kezdôkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 12., vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdôkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció
(ifjúsági magAzin)
10.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Épí-Tech
(építészeti magazin)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Egy élet e tánc (dok.-film)
23.15 Híradó
23.35 Kikötô (egyházi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG
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SZÉPÜLJÜNK
A LÍVIA SZÉPSÉGSZALONBAN!
Bízd szôkeséged szakértô kezekre!
Nyolc ok, hogy szôke legyél, legalább egyszer az életben.
1. Egyszerûen, mert akarod.
Ha egy ideje forgatod a fejedben, hogy kipróbáld, miért ne
vágnál bele? Hidd el, tapasztalt
fodrászod segít kiválasztani a
megfelelô árnyalatot számodra.
Nagyon izgalmas érzés, ahogyan egy teljesen új nôvé válsz.
2. Több lehetôséged van, mint
valaha! A teljes világosítástól az
épp csak kivillanó szôke tincseken át a finoman felvitt balayage
árnyalatokig minden eddiginél
sokkal többféleképpen próbálhatod ki a szôkét. Szóval, nem
gond, ha tartasz az elkötelezôdéstôl vagy kaméleonként állsz a
hajszínekhez: bôséges a választék, hogy miképp viseld ezeket a
színeket.
3. Egy imidzsváltás rendkívül sokat ér. A hajszínváltásnál semmi
sem tükrözi jobban szilárd elhatározásod életed megváltoztatására. Ez önmagában felér egy
komoly szándéknyilatkozattal.

4. Fedezd fel a divat új dimenzióit… Minden egyes hajszínváltással új smink-, ruha- és
kiegészítôkombinációk közül
választhatsz.
5. Fedezz fel egy forradalmian új
innovációt.
A BlondMe hajkötés-erôsítô kezeléseknek köszönhetôen ma
már nem kell tartanod attól, hogy

a szôkítéssel feláldozod hajad
egészségét.
6. Világosítja arcszíned.
Néhány arckeretezô tinccsel
azonnal kiemeled arcbôröd ragyogását.
7. Hogy tényleg kitûnj a tömegbôl. A világ lakosságának csupán két százaléka természetes
szôke. A megfelelô és a te számodra kitalált színnel mindenki
azt hiszi majd, hogy te is a természet „kiválasztottjai” közül
vagy.
8. Tartozz a celebek táborába!
Majdnem minden hírességnek
voltak szôke korszakai. Mi sem
egyszerûbb egy társalgás beindításához, mint felhozni témának ezeket a változásokat.

A PRÓ HIRD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS

INGATLAN

MEDOSOFT könyvelôiroda
a belvárosban, a nagypostától 50 méterre, az Európa Ház
aljában. Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi
telek eladó. Villany, telefon az
utcában.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.

Hûtôk, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521,
20/944-6986.
Zár, redôny, szúnyogháló,
napellenzô, 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.
Irodák, lépcsôházak takarítását vállalom számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

EGYÉB
Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 2 db alumíniumkarnis (230, 250 cm), két db
ötliteres sérülésmentes bödön, javításra szoruló román
hintaszék (esetleg alkatrésznek), egy garnitúra hálószobai fali lámpa, két garnitúra
régi típusú síléc, „A farm, ahol
élünk” ötrészes angol nyelvû
videokazetta, 2 x 6 darabos
hollóházi kávésgarnitúra, kis
barna fali polc eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.

Andrássy út 3–5. (Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716, 70/411-2156

• Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak
• A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka
• Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,
foglalkoztatók, mesekönyvek
• Gyermekmegôrzô és játszóház
• Társasjátékok kölcsönzése
• Keddenként 18.15-tôl a Mûvész
Kávézóban (a színház mellett)
társasjátékos esték felnôtteknek
• Jelmezkölcsönzés, farsangi kiegészítôk óriási
választékban
Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

Csabai Mérleg
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VÁ RO S I J Ó T É KO N Y SÁG I BÁ L
Idén két szervezetet is támogattak a bevételbôl
A Jókai Színház Vigadójában, január 21-én tartották a Békéscsabai Jótékonysági Bált. Hagyomány, hogy a rendezvény bevételét minden évben egy békéscsabai szervezetnek ajánlják fel. Tavaly rekordösszeg, mintegy 1 millió 800
ezer forint gyûlt össze. Ennek sikerén felbuzdulva idén nem
egy, hanem két kedvezményezett is van: az Esély Pedagógiai Központ, valamint a Békéscsabai Mentôalapítvány.
– Akár a mentôsök, akár
a pedagógusok, nehéz sorsú, bajba került, hátrányos
helyzetû emberekkel foglalkoznak. Tudjuk jól, mindent
megtesznek azért, hogy segítsenek, kimutassák a segítôkészségüket. Szükség van
arra, hogy a pénzügyi forrásaik bôvüljenek, hiszen évrôl
évre lehetnének fejlesztéseik,
és ehhez saját forrásaik sajnos
nem elengedôek – fogalmazott
Szarvas Péter polgármester.
Az Esély Pedagógiai Központnak tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott,
autista, mozgás-, hallássérült,
valamint a viselkedés és ma-

gatartás vagy súlyos tanulási
zavarral küzdô tanulók nevelése-oktatása a feladata és
hivatása. Az intézményben
két óvodai csoport mellett
általános, szakiskolai, készségfejlesztô iskolai csoport
és fejlesztô nevelés-oktatás is
mûködik. Jelenleg 250 tanulójuk van, az adomány egyik
részébôl úgynevezett védômunkahely megteremtését
tervezik, míg a másik részébôl
az iskolások nyári táboroztatását segítenék.
– Egy olyan védômunkahely alapjait szeretnénk lerakni, ahol a nálunk végzett
fiataloknak lehetôségük van

elhelyezkedni, és a szakembereink tovább tudják segíteni
ôket abban, hogy a munkaerôpiacon is megtalálják a számításaikat – tudtuk meg Szabó
Éva intézményvezetôtôl.
2016-ban a Békéscsabai
Mentôállomás közel 11 ezer
mentési feladatot végzett. A
2005-ben alakult Mentôszolgálat Alapítványt elhivatott és
elkötelezett békéscsabai mentôdolgozók hozták létre. Megalakulásakor többek közt azt
a célt tûzte ki, hogy korszerû
mentéstechnikai eszközök beszerzésével emeljék a sürgôsségi betegellátás színvonalát,
ezenfelül a lakosság elsôsegély-nyújtási ismereteit szeretnék bôvíteni, valamint javítani
a mentôállomás dolgozóinak
munkakörülményeit.
– A befolyó összegbôl
mentéstechnikai felszerelést szeretnénk vásárolni, és
olyan eszközöket, amelyekkel

a mentôállomáson dolgozók
komfortérzetét tudjuk javítani
– nyilatkozott Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentôalapítvány kuratóriumi elnöke.

A bálon számos kulturális
program volt. A kellemes hangulatról a Mediterrán Zenekar
gondoskodott, az est meglepetésvendége pedig Pál Dé-

nes volt. A mulatság vasárnap
hajnalig tartott, ahol tombolát
is vásárolhatott a közönség,
amelynek összege szintén a
két szervezethez jut el.

KÖSZÖN ET A SEGÍ TÔ TÁ MOGATÁSOK ÉRT
Gyémánt fokozatú támogató

Arany fokozatú támogató

(minimum 100 000 forint felajánlással)

(minimum 50 000 forint felajánlással)

behir.hu

Szarvas Péter
polgármester

Hanó Miklós
alpolgármester

Nagy Ferenc
alpolgármester

Kiss Tibor
alpolgármester

Dr. Ferenczi Attila
tanácsnok

JUHÁS Z Társas Ügy védi Iroda
Ezüst fokozatú támogató
(minimum 30 000 Ft
felajánlás):
• Autó-Körös Mobil Kft.
• Bíró Csaba
• Élésker Kft.
• FHB Bank Zrt
• Medovarszki Farm
• Dr. Pap Tamás
• Szántó Zsolt
• Tóthné Svecz Valéria
Bronz fokozatú támogató
(minimum 20 000 Ft):
• Alföldvíz Zrt.
• Dr. Bacsa Vendel

•
•
•
•
•
•
•

Békés Megyei Iparkamara
Foster Kft.
Körös Hírcentrum
Megarádió
Dr. Kulcsár László
Lukácsi László
Rakonczás Szilvia

További támogatók,
tombolafelajánlások:
• Balogh Mária
• Békéscsabai Jókai Színház
• Békéscsabai
Mentôalapítvány
• Békéscsaba Megyei Jogú
Város

• Békés Megyei
Kormányhivatal
• Csaba Center Invest Kft.
• Csordás Gyula
• Esély Pedagógiai
Központ Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztô Iskola
• Igor Furdik
• Fekete Pál
• Fülöp Csaba
• Gulyás Miklós Tánciskola
• KÉSZ
• Orbán Albert
• OTP Bank Nyrt.
• Dr. Pálmai Tamás

•
•
•
•
•

Príma Protetika Kft.
Tesco Global Zrt.
Dr. Tóth Gábor
Trezor Liktor Zrt.
Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes
• Virág Éva
Médiatámogatók:
• Békéscsabai
Médiacentrum, azaz a
Csabai Mérleg, a 7.Tv és a
Behír hírportál
• Mega Rádió
• Rádió 1

Borbola László
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BÉKÉSCSABAI

találkozások

A csabai élet eseményei

23. Országos Szólótáncfesztivál
Aranysarkantyúsok és -gyöngyösök a színpadon

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

túl külön díjjal ismerték el a
mezôny legjobb férfi és nôi
táncosát. Ez utóbbit – és egy
„Aranygyöngyöt” – Bacsó
Lilla, a Magyar Állami Népi
Együttes nôi tánckarának
tagja nyerte el, aki úgy fogalmazott, jólesô érzés a cím,
és pozitív visszajelzés számára, hogy folytassa ezeket
a versenyeket.
A találkozón hét férfi kapott elsô alkalommal Aranysarkantyút, négyen másodikat, négyen pedig örökös
címet. Az elismerés nôi megfelelôjét, az Aranygyöngyöt
nyolcan kapták meg elôször,
egy hölgy másodszor, egy
pedig végleg.
Az elismeréseknek a néptáncmozgalmon belül komoly
tekintélye van, és büszkék rá,
akik elnyerik, mondta el Mlinár
Pál fesztiváligazgató. Az elôadások pedig a cím rangjához
méltóak voltak.
„Nagyon magas színvonalon teljesítettek a táncosok. Ez a hetven versenyzô,
aki idén az Országos Szólótáncfesztivál döntôjébe bejutott, nagyon komoly energiát és idôt fektetett abba,

Magány és vágy a színpadon
A novemberi ôsbemutató után ismét látható a 42. széken
ülô nô címû elôadás. A monodráma a társadalmi címkékrôl,
és azokról szól, akik mindezt meg akarják szerezni maguknak. Tallér Edina írását Gerner Csaba rendezésében
Tarsoly Krisztina viszi színre.

Minden páratlan évben Békéscsabára érkeznek a Kárpátmedence legjobb néptáncosai, hogy összemérjék tudásukat. A 23. Országos Szólótáncfesztivál színpadán két napon
át egymást váltották a páros és férﬁ szóló kategóriában versenyzôk. A szombat esti gálán az is kiderült, kik nyerték idén
az Aranysarkantyús és Aranygyöngyös táncos címeket.
Igazi magyaros táncházi hangulat költözött a Csabagyöngye Kulturális Központba
január közepén. A fesztivál
programjának csúcspontja a
szombat esti gála volt, ahol a
verseny után már az örömtáncé volt a fôszerep.
Tóth János, az Emberi Erôforrások Minisztériumának
népmûvészeti referense hangsúlyozta, hogy ezen a fesztiválon nem díjakat, hanem címeket osztanak. Szerinte ugyanis
a magyar kultúrát nem lehet
versenyeztetni. „Nincsen mivel, nincsen kivel. Egymással nem tudunk versenyezni,
mindenki, aki meg bírja élni és
meg tudja élni a saját kultúráját, annak itt van helye” – biztatta a résztvevôket.
Ez pedig igencsak széles merítést jelent. Az egész
országból és a határokon
túlról több mint 200 nevezés
érkezett, közülük mintegy 70
résztvevô jutott be a decemberi elôválogatók után a döntôbe. A korábban sikerrel szereplôk pedig automatikusan
részt vehettek a találkozón.
Az Aranysarkantyús és
Aranygyöngyös címeken

A 42. széken ülô nô

Hetvenen versenyeztek az idei döntôben
hogy ezekkel a táncokkal
foglalkozzon – mind a kötelezô, mind a szabadon
választott táncukkal. Úgy
gondolom, bárki, aki eljött,
és megnézte ezt a versenyt
vagy akár a gálamûsort, nagyon magas színvonalú produkciót láthatott” – értékelte
a résztvevôket ifj. Mlinár Pál
fôszervezô.

A szervezôk azon szándéka, hogy lehetôséget biztosítsanak a szólótáncosok
bemutatkozására, ezután sem
változik. Legfeljebb csak követik azokat a divatirányzatokat,
amik a néptáncmozgalomra is
hatnak. Ezért is lesz érdemes
ellátogatni a két év múlva esedékes következô találkozóra.
Zsíros András

A 23. Országos Szólótáncfesztivál hivatalos végeredménye
Különdíjak: Sipos Dániel, Farkas
Ágnes, Szilágyi Zita, Opiczer Márton,
Schaáf Gábor, Szabó Ágnes Ilona,
Husvéth Csaba, Gera Zoltán, Kádár
Kata, Farkas Réka, Fodor Mátyás,
Nagy József, Kósa Ruben, Vaszkóné
Mochnács Renáta, Vaszkó János,
Szûcs Eszter, Csánitz Márk, Fekete
Gergely, Melles Endre, Jelinek Emese,
Kovács József. Junior díj: Szél Gábor.
Aranygyöngyös táncos címet kaptak
elsô alkalommal: Almási Berta, Bacsó
Lilla, Farkas Fanni, Hetényi-Kulcsár
Klára, Horváth Eszter, Nagy Vivien Zsuzsanna, Pingiczer Kata, Szûcs Nóra.
Aranysarkantyús táncos címet kaptak elsô alkalommal: Demarcsek Dániel, Gazsi László Márk, Hankó Tamás,

Kiss Balázs, Kovács Dénes Zoltán,
Kurinszky Márk, Varga József.
Aranygyöngyös táncos címet kapott második alkalommal: BaratiBrencsák Barbara. Aranysarkantyús
táncos címet kaptak második alkalommal: Farkas Máté, Józsa Tamás,
Móricz Bence, Németh Antal.
Örökös Aranygyöngyös táncos címet kapott: Fundák-Kasza Lili. Örökös Aranysarkantyús táncos címet
kaptak: Berecz István, Darabos Péter,
Mosóczi István Levente, Módos Máté.
Osskó Endréné díj – A mezôny legjobb nôi elôadója: Bacsó Lilla.
Vásárhelyi László díj – A mezôny
legjobb férfi elôadója: Németh
Antal.

Tarsoly Krisztina
Egy huszonéves nônek a
társadalmi elvárások szerint
családban kell élnie, tökéletes
formában kell lennie, ugyanakkor a munkahelyén is helyt
kell állnia. Egyszerre lázad ez
ellen, mégis így szeretne élni
a 42. széken ülô nô, aki mindeközben testképzavarral és
evésproblémával is küzd.
Tarsoly Krisztina, a Békéscsabai Jókai Színház
színmûvésze szerint a társadalom és a média nagyon
torz képet tud kialakítani,
ronthatják, korcsosíthatják
bárki énképét. Az általa most
megformázott lány is ebben a
cipôben jár, az elvárások rabja, miközben számos kérdésre

keresi a választ a környezetében.
Bármelyikünk lehet a 42.
széken ülô nô, kortól és nemtôl függetlenül – üzeni a darab,
hiszen sokunknak vannak hasonló problémái.
A rendezô azt vallja, a monodráma a többszereplôs
darabokkal ellentétben sokkal bensôségesebb mûfaj.
Gerner Csaba szerint a rendezés ebben az esetben nem
állja meg a helyét. Elmondása szerint ô ilyenkor inkább
egy „külsô szem”, együtt
gondolkodik a színésszel, és
ha van egy víziója, akkor azt
megbeszélik. Így egy igazán
bensôséges viszony alakul ki
a monodráma alkotói között,
hiszen itt csupán két ember
van, és kettejük munkájából
születik meg az elôadás.
A darab a tavaly novemberi
ôsbemutatót követôen február
14-én és 15-én ismét látható
a békéscsabai stúdiószínházban. Az elôadások után pedig
ezúttal Veress Erzsébet pszichológus vezetésével beszélgethet majd a közönség a ma
már egyre többünket érintô
témáról.
Vágvölgyi Nóra
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Békéscsaba anno
Fiú Felsôkereskedelmi Iskola költözése 1927
A csabai Kereskedôk Egyesülete 1906 ôszén mozgalmat
indított a felsôkereskedelmi iskola létesítéséért. Klein Gusztáv elnök és Tardos Dezsô
dr. titkár levélben fordult a
községi képviselô-testülethez,
kérelmezze a közoktatási miniszterhez az iskolaállítás iránti kérelmet. A miniszteri válasz
elutasító volt. Két évtized telt
el, az iskolalétesítés ügye nem
jutott elôre. A békéscsabai kereskedôcsarnok beadvánnyal
fordult a város vezetéséhez a
fiú felsôkereskedelmi iskola
létesítése végett. A miniszteri
engedély megérkezett. A város vezetése elkezdte az iskola
megszervezését. 1926-ban a
vigadó termében, két párhuzamos osztállyal megkezdte a
tanítást a Fiú Felsôkereskedelmi Iskola. Békéscsaba város
kérelme az iskola fenntartásához szükséges államsegélyért nem járt sikerrel. Az iskola
mûködését a szûknek bizonyult
hely akadályozta. Jól jött, hogy
1874-ben a közbirtokossági
testület építette, Sztraka Ernô
tervezte bérházban mûködô
Községi Járásbíróság új épületbe, a Körös-parti Árpád sorra költözött.

A bérházépület látképe 1927-ben. A nagykapu felett
szerény felirat ôrzi a Fiú Felsôkereskedelmi Iskola nevét
A város képviselô-testülete
közgyûlésén megszavazta az
épület kiürített helyiségeinek
átalakítását az iskola számára. Hét helyiségbôl alakították
át a tanításra alkalmas tantermeket. Késôbb 1929-ben
újabb átalakítást végeztek,
újabb helyiségek kerültek átalakításra.
Az épület földszintjén a kezdetektôl bérelt üzlethelyiségek
kaptak helyet. Az épület teljes
egészében 1945 utáni években lett teljesen az iskoláé.
Neve kétszer is megváltozott,

a kereskedelmi iskolában leányok is tanulhattak. A bérház
felépítésének 125. évfordulóján, 1999 ôszén, a jubileum
alkalmából rendezett ünnepségen Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület és a
Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola (az egykori Fiú Felsôkereskedelmi Iskola jogutódja)
emléktáblát állított a mûemlék
iskolaépület udvarán.
Gécs Béla

Népviseletek a Csabagyöngyében
A Békés megyei nemzetiségek népviseleteit bemutató
kiállítást szerveztek a Csabagyöngyében. A Kádár Ferkó
képeivel kiegészített tárlat létrejöttében nagy szerepet vállalt
a Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége. A megye magyar,
szlovák, román, sváb, szerb és
alföldi cigány viseleteit bemutató tárlat február 15-éig látogatható. Arra az elhatározásra

jutottunk, hogy szeretnénk
egy olyan anyagot összeállítani, ami vándorkiállításként,
vagy akár az Utazás kiállításon
is megállja a helyét – fogalmazott Hankó Tamás néptáncpedagógus. A lakosok segítségét
kérik: a Luther utca 6. szám alá
várják azokat a népviseleteket,
régi fotókat, amikre gazdájuknak már nincs szüksége.
M. M.

Ötvenöt éves jubileumi
békéscsabai kiadvány
Megjelent! Az ünnepi évfordulójának megfelelôen
ezüstös színû borításban
jelent meg a Csabai kalendárium, a Čabiansky
kalendár 2017.
1936-ban az Evangélikus Egyház alapította (hiszen fôképp evangélikus
vallásúak érkeztek az elsô
hullámban), majd 1948-ig
kiadója is volt. Fontos írott
sajtóorgánuma volt az áttelepült, várost újratelepítô
szlovákságnak, mely a
nyelvük mellett a mindennapi életükhöz adott tanácsokat érdekességekkel
kiegészítve. Gyakran saját
feljegyzéseiket is beleírták.
Ezután megszûnt a kiadása,
és csak 1991-ben indult újra.
Ekkor már az Evangélikus
Egyház Békéscsaba MJV
Önkormányzatával és a Csabai Szlovákok Szervezetével
közösen adta ki a kalendári-

umot. 2016. december 9. óta
az alapítói és kiadó jogok is a
Csabai Szlovákok Szervezetére lettek átjegyezve.
A5-ös méretû oldalai a régi
hagyományokhoz híven megtartották a bevezetô fejezetet,

ahol a naptári részben a
holdállás és a magyar és
szlovák névnapok is fel vannak tüntetve. Tudták, hogy
február másodika az Evangélikus Máriák névnapja!?
Hát ez is megtudható az oldalairól! A másik oldalán a
régi számok elôtt tisztelegve egy-egy válogatás van
az elmúlt idôk évfolyamaiból. És tudták, hogy ezeket
az oldalakat díszítô facsipke szintén helyi jellegzetes
érték, örökség!?
Az idei számban 4 ország 26 szerzôje publikál
Békéscsaba várossal, a
szlováksággal, annak hazai és külföldi kapcsolataival összefüggô jubileumok,
érdekességek, emlékek a
múltból, irodalmi alkotások,
jelenkori életképek és természetesen érdekességek fejezetén keresztül 170 oldalon.
Mindez szlovák nyelven.

Vyšla jubilejná 55 ročná Čabianska ročenka
Dôstojne k slávnostnému
výročiu bol vydaný v striebornom viazaní Čabiansky kalendár 2017.
Čabiansky kalendár založila v roku 1919 Čabianska
evanjelická cirkev (veď v prvej
vlne znovuosídlovateľov mesta prišli iba evanjelici) do roku
1948 bola aj jej vydavateľom.
Bol dôležitým výtlačkom tu žijúcich Slovákov, ktorý okrem
písaného slovenského slova
ponúkal aj praktické rady do
každodenného života, bol
doplnený zaujímavosťami.
Tunajší Slováci do kalendára
zapisovali vlastné poznámky
zo života vlastnej rodiny. V
roku 1948 prestal vychádzať.

Békés Megyei Könyvtár

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

Obnovený bol v roku 1991.
Vydávať ho začali Evanjelická
cirkev, Samospráva župného
mesta Békéšska Čaba a Čabianska organizácia Slovákov. Od 9.12.2016 zriaďovateľské a vydavateľské práva
patria Čabianskej organizácie
Slovákov.
Na jeho stránkach tradičného formátu A/5 bola
zachovaná tradičná úvodná
kalendárna strana, v ktorej sú
znázornené aj chody mesiaca a krstné mená maďarského a slovenského kalendára.
Vedeli ste, že 2. februára sú
meniny evanjelických Márií?
Na jeho stránkach sa dozviete i toto! Na protiľahlej stra-

ne vzdávajúc úctu starším
vydaniam prináša výber zo
starších ročeniek. A vedeli
ste, že čipkovitá drevorezba,
ozdobujúca tieto strany je tiež
čabianskou hodnotou, dedičstvom!?
V tohoročnom čísle publikuje 26 autorov zo štyroch
krajín v tematike vzťahujúcej
sa k Čabe, Slovákom, ich jubileí, spolupráce, zaujímavostiam, pamiatkam z minulosti,
spolupráce so Slovenskom
a dolnozemských Slovákov,
prináša literárne diela, zábery
zo súčasnosti a samozrejme
nemôže chýbať v hore uvedených kapitolách na 170 stranách. Všetko to v slovenčine.

MESEHÁZ

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

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00 – 19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfô, szombat: 14.00 –18.00
ÜGYELET: Ügyeleti idôben elérhetô szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfô: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK:
• január 27., péntek 18 óra, Jaminai Könyvtár (Batsányi u. 7.):
Born Gergely mûvelôdéstörténész
elôadása „János úr készül…”, Az
Athanor alkímiai misztériumának
titkai avagy A világ újrakovácsolása címmel
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása: 400 Ft/lemez
• Nagyméretû kép nyomtatása mérettôl függôen 2000–6000 Ft-ig
Filmkölcsönzés az olvasóterembôl
1 db mozijegy áráért kölcsönözzön
maximum 3 db DVD-filmet 1 hetes
kölcsönzési idôvel, 1 éven keresztül!
Mindehhez csupán egy érvényes
felnôtt könyvtári olvasójegyre van
szüksége. Legújabb beszerzéseink
megtekinthetôk a könyvtár Facebook
oldalán.
Filmezés a könyvtár
moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezôk akár moziszobában is megtekinthetik a könyvtár állományába
tartozó DVD-ket. A filmnézôknek 2
db televíziót, valamint fejhallgatókat

biztosítunk a minél tökéletesebb
mozizás érdekében.
Elektronikus könyvek letöltése
ingyen (több mint 40 000 kötet 31
témában)!
A beiratkozott olvasók idegen nyelvû
(pl. angol, német, francia és spanyol)
elektronikus könyveket tölthetnek
le ingyenesen, akár otthonról is. Az
EBSCO eBooks alkalmazás letöltése után okos készüléken (androidra,
iOS) is megtekinthetik a kikölcsönzött e-könyveket (http://tinyurl.com/
zjx5lkk).
Elektronikus folyóiratok otthoni
elérése
A Hungaricana portálon elérhetôk
képek, könyvek, folyóiratok, térképek
és levéltári anyagok is, melyek ingyenesen, otthonról is megtekinthetôk.
A közremûködôk között megtalálható a Békés Megyei Könyvtár is, ennek köszönhetôen online olvasható
a Békés Megyei Hírlap (1950–2000),
a Békésmegyei Közlöny (1877–1938),
a Körösvidék (1920–1927) és a Békés
(1869–1937) címû folyóirat. Az egyes
számokból maximum 25 oldalt le is
lehet menteni PDF formátumban. A
portál a http://hungaricana.hu/hu/
címen érhetô el.

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

Januárban Schéner Mihály mûvészetének kiemelt figyelmet szentelünk születésének 94. évfordulója alkalmából. A Kossuth-díjas képzômûvészre múzeumpedagógiai és játszóházi foglalkozásokkal, filmvetítéssel, beszélgetésekkel és zenés
esttel emlékezünk. A Meseházban Schéner Mihály kiállítása egész hónapban
ingyen megtekinthetô. Csoportok számára bejelentkezés, idôpontfoglalás a 326370 telefonszámon.
AKIKET FOG A FIGURA
Farsangi népszokások a Molnárházban.
2017. január 28-án, 17 órától gyülekezünk Békéscsaba legöregebb lakóházában
(Harruckern u. 6/A). Ugyanekkor egy másik, maskarás csoport a Csaba Center
fôbejáratától indul a Molnárház felé.
Várható program: medvetáncoltatás, farsangi áltemetés, asszonyfarsang.
Batyus mulatság, mindkét csoporthoz lehet csatlakozni, maskarában is.
Együttmûködôk: Közös Pont Teaház, Színitanház, Meseházi Alapítvány.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. február 1-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A NAGY ÁBRÁND – Jean Renoir filmje, 1937.
KÉZKIVIRÁGZÁSOK
2017. február 3-án, pénteken 11 órától kerül sor a Kézkivirágzások pályázat
díjkiosztó ünnepségére a Meseházban.
APÁRÓL FIÚRA
2017. február 4-én, szombaton 14 órától
családi hagyományôrzô délután a Meseházban.
• Kalendárium: farsangi népszokások
• Mûhelymunka: kasírozott álarc, textilszemüveg készítése
• Nagymama kamrája: farsangi fánk
KÉZMÛVES SZAKKÖR GYERMEKEKNEK
Minden kedden 15 órától Ági néni várja az agyagozás és kézmûvesség iránt érdeklôdô gyerekeket. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
BÉKÉSCSABAI SZLOVÁK KLUB PROGRAMJA
• Január 30-án, hétfôn 13 órától: Teadélután
• Február 6-án, hétfôn 13 órától: Dorottya-napi népszokások.
Helyszín: Nemzetiségi Klubház (Békéscsaba, Békési út 15.)

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Luther Márton

MESÉLÔ MÚZEUM

500 éve kezdôdött a reformáció

A mezôberényi népvándorlás kori aranyak
A Magyar Nemzeti Múzeum
1884. május 20-án Piltz Ádám
mezôberényi lakostól 75 forintért aranytárgyakat vásárolt.
Még ugyanazon a napon
további aranytárgyakat leltároztak be, amelyek szintén
Mezôberényben kerültek elô.
Ezeket Barts Alajos mezôberényi ékszerárustól 300 forintért vásárolták meg.
1885. augusztus 28-án
Piltz Ádámtól a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtára 150
forintért újabb aranytárgyat
vásárolt. 1887. június 13-án
Piltz Ádámtól 5 forintért két kis
aranytárgyat vásárolt ismét a
Nemzeti Múzeum.
Pulszky Ferenc, a Magyar
Nemzeti Múzeum akkori igazgatója 1885-ben az Archeológiai Értesítô hasábjain a
következôket írja: „1884-ben
tavasszal két arany sírlelet került a m. n. muzeum régiségtárába, mind a kettô Mezôberénybôl, az egyik a helység
felsô, a másik az alsó végérôl,
az egyik egy nôi, a másik
valószínûleg férfisírból.”
Az elôkerülési körülményekre vonatkozó sorait
Pulszky Ferenc az 1897-ben
megjelent könyvében a következôképpen módosította: „…

nevezetes lelet amit a helyszínen megtudtam, mind ugyanazon sírból került ki, nem
pedig kettôbôl, a mint azt az
eladók Budapesten állították,
mert a kincs két különbözô
kézbe került s csak a Múzeumba találkozott ismét.” E sorok miatt napjainkig megoszlik a kutatók véleménye arról,
hogy egy vagy két sírt találtak
1884-ben Mezôberényben.
Döntô jelentôségû az a
levél, amit Piltz Ádám 1884.
május 23-án kelt levelében ír
a Múzeum igazgatóságának.
A levél közepén ezt írja: „A
mezôberényi aranylelet egy
csontváz mellett találtatott,
edény mellett, melyben hamu
volt. A lelet másik része a ma-

gyar végesi szélmalom mellett találtatott a válogvetôgödrökben.” Az említett magyar
végesi rész a település déli
részén elterülô Magyarvéggel
(Magyarvíggel) azonosítható.
A másik csontváz mellôl
elôkerült aranylelet helyérôl
Pulszky 1885-ös bejegyzése
tájékoztat: „az egyik a helység
felsô, a másik az alsó végérôl”.
A város északi részén kell
keresnünk ezt a felsô véget,
ami talán az itt található Tücsök-halommal azonos. A
Tücsök-halmon elôkerült leletek: fülbevalópár, cikádafibula, szôrcsipesz. A leletek
alapján ebben a sírban egy 5.
század végén, 6. század elején eltemetett elôkelô gepida
asszony feküdt.
A többi tárgyat 1884 tavaszán a magyarvégi szélmalom
mellett a vályogvetô gödrökben
találták. A tárgyak mérete alapján gyermeksírt bolygathattak meg. A sír korát a tárgyak
alapján a hun korra, az 5. század elsô felére helyezhetjük.
A sírban nyugvó gyermek kiemelkedô társadalmi státuszát
az arany karperec mellett a különféle aranytárgyak is jelzik.
Nagy Dániel Sándor
régész

A városi karácsonyfa sorsa
zését is. A hozzájuk forduló rászorulóknak egyebek mellett a
fûtôanyag-támogatás igénylésében is segítenek. Nagy
Judit kiemelte, hogy mindent
megtesznek azért, hogy ebben a hidegben ne történjen
tragédia és valamennyi ellátottjuk megfelelô segítséghez
jusson.
Mikó Melinda

Idén is rászorulókhoz került a
város karácsonyfája. Több mint
hat hétig állt a város fôterén a
körülbelül 10 méter magas és
18 mázsa súlyú fenyôfa, amit
január 16-án daraboltak fel
és szállítottak el. Idén három
rászorulóhoz került az tûzifa
adomány. A békéscsabai családsegítô szolgálat bonyolítja
a helyi szociális tûzifa beszer-

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY
EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ
Január 27., 17.00
Péter Enikô Álomidô címû kiállításának megnyitója
Február 8., 15.00 Rímszerda –
Fodor Ákosra emlékezünk
Február 11., 14.00
Haladó nemezelô klub Gerlai
Ferencné vezetésével
Február 25., 10.00
• Kemenceavató ünnepség.
• Közöspont Teaház: farsangi
alakoskodások – „Csabai
medvés”
• Ételkóstoló, farsangi játszóház
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Január 26. és február 2.,
16.30–18.30 Csoda Mûhely –
kreatív foglalkozások
Január 28., 9.00–21.00
Legends Of The StormCorner
#08 Hearthstone Bajnokság
Január 30. és február 13.,
10.00 Baba-Mama Klub
Február 3. és 10., 17.00
Önvédelmi tanfolyam
Február 6., 10.00
Varázsének Hevesi Imrével

CSABAI FARSANG:
Február 18., 15.00–24.00 Jaminai Farsangoló és Farsangi Bál
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Február 7., 15.30
Mûvészet-történet elôadás-sorozat: Az avantgard, a fauvizmus
és az expresszionizmus
Február 10., 17.00
Boldogságklub – a Jobb Veled
a Világ Alapítvány programja
Február 21., 11.00
„Munkácsy születésnapjára”
Tornyai János kamarakiállítása
Hódmezôvásárhelyrôl
CSABAI FARSANG:
Február 22., 10.00
Ovis farsang – „Mackó bácsi
ébredj fel” címû mesejáték Gabi
Nagyi Bábszínházától
Bejelentkezés február 17-éig a
66/442-080-as telefonszámon.
Február 24., 18.00
Asszonyfarsang
Bejelentkezés a 66/442-080-as
telefonszámon.
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Az idei esztendô a reformáció 500. jubileumi emlékéve Luther Márton nevéhez kötôdik, aki a protestáns vallásreformáció elindítójaként, korszakos szerepet vállalt a római
katolikus egyház hatalmi egyeduralmának megtörésében.
Kilencvenöt pontos hittételével – a reformációval visszatérés
Istenhez – új korszak indult a kereszténység történetében,
ezzel Európa átalakulásának egyik fô kezdeményezôje lett.
Luther Márton 1483. november 10-én született. Apja kérésére az erfurti egyetemen
bölcsész doktori címet szerzett, majd az Ágoston-rendi
szerzetesként lett teológus és
professzor, majd a Wittenbergi egyetem bibliatanára.
Luther a szükséges reformokat sokáig a katolikus egyház keretében szerette volna
elérni, 1510-ben Rómában az
egyházszervezési reformjainak támogatását kérte. Felháborította az erkölcsi hanyatlás,
amivel Rómában találkozott.
Albert mainzi érsek 1516–
1517-ben a búcsúcédulák
segítségével próbálta összegyûjteni a források ráesô részét a Szent Péter-bazilika felépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez. Luther
1517. október 31-én levélben
tiltakozott a püspöknél a búcsúcédulák árusítása ellen,
kétségbe vonva azok erejét,
és elküldte vitairatát, amely
késôbb a 95 tétel néven vált
ismertté. Luther legfontosabb
elve: az ember egyedül csak
a hit által üdvözül, nincs különbség világi ember és pap
között. Vitairatában még nem
állt szándékában szakítani a
katolikus egyházzal. Azt, hogy
Luther Márton maga szegezte
volna ki tételeinek másolatát
a wittenbergi vártemplom
kapujára, tudományosan ma
már vitatják. Akkor a köznép
jórészt németül még olvasni
sem tudott, és nem értett latinul sem.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
KIÁLLÍTÁSOK
• A „20 éves a Márvány Fotómûhely” címû jubileumi kiállítás február 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg intézményünk nagytermében.
• A fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei címû tárlat április 14-éig tekinthetô meg a
közösségi ház elôterében, hétköznapokon 8-tól 20 óráig.
A 20 ÉVES A MÁRVÁNY FOTÓMÛHELY
C. RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMJAI:
• Január 28., szombat 10–12 óra – nyilvános portréfotózás a közösségi ház nagytermében, melyen bárki részt vehet modellként (akár családok is). A részvétel díjtalan,
az elkészült digitális kép adathordozón elvihetô.
• Január 29., vasárnap 9-tôl 12 óráig – fotóséta a belvárosban. Találkozás 9 órakor
a Malom téren. A sétát a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik, melyhez bárki csatlakozhat, aki fényképezôgéppel rendelkezik.
INDULÓ TANFOLYAMOK
• Jóga kezdô tanfolyam indul január 30-án 18 órakor. A képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 10 000 Ft/fô. Jelentkezni január 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 8-án 17 órakor. A képzés 20 órás
és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig kerül sor. Célja
a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 10 000 Ft/fô. A
tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni február 6-áig lehet a
részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
• Intimtorna-tanfolyam indul február 8-án 18 órakor. A képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 10 000 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen lehet a fent jelzett
idôpontban a részvételi díj befizetésével.
TORNÁK
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 10.30tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16
órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl 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-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt.
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Luther Albert püspökhöz
küldött levelének dátumát
tekintik a reformáció kezdetének és ezért október 31. a
reformáció napja.
X. Leó pápa értesülve a
vitairatról, Luthert tudatlan
istenkáromló eretneknek nevezte, követelte, hogy vonja
vissza tételét. 1518-ban bizottságot állított fel Luther
állításainak kivizsgálására.
Luther nem tágított.
1519. június 24-én Luther
Márton 200 fôs kíséretével
Lipcsébe érkezett az egyetem
nyilvános hitvitájára Johann
Eckkel a zsinatok és a pápák
tévedhetetlenségérôl. Luther
itt megvédte tételeit.
X. Leó 1521. januárban ki
is átkozta Luthert, V. Károly
német-róma császár a wormsi

birodalmi gyûlés elé idézte, aki
itt is kitartott álláspontja mellett: „Ha nem gyôznek meg a
szentírás és a józan ész alapján, nem fogadom el a pápák
és zsinatok tekintélyét, mert
ezek ellentmondanak egymásnak”. Beszédét állítólag
az „Itt állok, másként nem tehetek!” mondattal fejezte be.
1521. április 19-én birodalmi
átokkal sújtotta Luthert, akit
ezután bárki bûntetlenül megölhetett, mûveit betiltották.
Életét Bölcs Frigyes úgy mentette meg, Luthert a gyûlésrôl
hazafelé tartva, színleg elraboltatta és Wartburg várába
vitette.
Luther 1525-ben feleségül
vett egy volt apácát, akitôl hat
gyermeke született.
Az augsburgi birodalmi
gyûlésen a rendek elfogadták
az Ágostai Hitvallást, a németországi reformáció alapdokumentumát.
Luther elkészítette az Újszövetség német fordítását,
majd lefordította az Ószövetséget, megteremtve ezáltal a
német irodalmi nyelvet. Kiadta
a Kis és Nagy Katekizmusát,
kidolgozta a latirgai és istentiszteleti rendet. Luther címere, a „Luther-rózsa”, az Evangélikus Egyház jelképe lett. A
két katolikus szentségbôl Luther Márton csak a keresztséget és úrvacsorát ismerte el.
Elutasította a cölibátust, feloszlatását követelte a kolostoroknak, bevezette a német
nyelvû misézést. Luther élete
végén hevesebben támadta a
pápaságot. A pápát 1545-ben
egyenesen Antikrisztusnak
bélyegezte.
Luther Márton 1546-ban halt
meg, a Wittenbergi vártemplom lett végsô nyughelye.
Gécs Béla

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

Január 27., 8.00–14.00
Egyetem Nap 2017
Január 28., 9.00–16.00 „Farsangi
rögtönzések” – Impro-Festival
Február 3., 19.00–02.00
BÁLarc – ifjúsági „álarcosbál”
Február 6., 19.30 Liszt Ferenc Kamarazenekar – A Filharmónia Magyarország rendezésében.
Közremûködik: Miklósa Erika
Február 10., 15.00–22.00 A Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozat keretében: „Éjszakai bevetés”
– Vetélkedôk, szabadidôs játékok,
szórakoztató programok
Február 14., 19.00 Hollywood Békéscsabán – Hans Zimmer-est
CSABAI FARSANG
Február 18., 10.00–13.00 Varázslatos Kölyöksziget. Maszkkészítô foglalkozás, játszóház, óriás ugrálóvár,
zenél: Hevesi Imi bácsi
Február 18., 19.00 CSÍK JÁNOS:
ÚGY ÉLNI, MINT A FÁK – lemezbemutató koncert
Február 21., 8.00–16.30 SuLink –
városi ifjúsági vetélkedô
Február 24., 20.00
BYEALEX ÉS A SLEPP KONCERT
Február 25. 16.00 VI. Békés Megyei
Házipálinka Verseny eredményhirdetése
Február 25., 18.00 Télûzô Kiszebaba égetés. Kísérôrendezvény:

IV. Télûzô Maskarás Felvonulás az
Élôvíz-csatorna mentén
Február 25., 19.00 Guzsalyas táncház – zenél a Berbécs zenekar
Február 28., 19.00 L’ART POUR
L’ART: HALVÁNYLILA GÔZ
KIÁLLÍTÁSOK
Január 31., 14.00 A „Barakkba zárva
– Életre ítélve” címû kültéri barakk installáció és kiállítás ünnepélyes megnyitója. Megtekinthetô február 5-éig.
Február 7., 10.00 A Békés Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) „A mi családunk„
címû gyermekrajz-kiállításának megnyitója
Megtekinthetô február 23-áig.
Békés megye nemzetiségeinek
népviselete címû kiállítás.
Megtekinthetô február 18-áig.
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium tanulóinak kiállítása.
Megtekinthetô február 23-áig.
„Tegnap–Után” címû fotókiállítás
Megtekinthetô március 2-áig.
Petô László (Szemián Sámuel Egylet) „Természeti és épített örökség” címû fotókiállítása.
Megtekinthetô március 7-éig.
Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és
facebook oldalunkon tájékozódhatnak.

