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Visszatekintés a közgyűlésre
2–3. oldal

Magyar kultúra napi 
kitüntetések 10–11. oldal

Bővül a Körös-völgyi Állatpark
5. oldal

–Nagyonkorszerûrende
lôk lesznek, az orvosok és
az ott dolgozók véleményét
is kikértük, így ennek meg
felelôen alakítjuk ki a helyi
ségeket – tájékoztatottZele-
nyánszkiné dr. Fábián Ágnes 
egészségügyitanácsnok.
A tervek szerint egy

egészségügyi alapellátási
centrumot alakítanak ki két
épületösszekötésével,aKo
lozsvári utca 33. szám alatti
orvosi rendelônek a felújítá
sával, valamint a Kolozsvári

utca 35–37. szám alatti ön
kormányzatibérlakásokegy
benyitásával.Ennekazalap
területemegközelítôleg1200
négyzetméterlesz.
– A Kolozsvári utca 33.

számalattiépületbenhathá
ziorvosi és három fogorvosi
rendelôt,egykorszerûváró
termet, valamint egy raktár
helyiséget fognak kialakítani
a kivitelezôk. A földszinten
lesz a házi gyermekorvosi
rendelô,egybetegésegy
egészségesváróval. A kis

gyerekeseknek babakocsitá
rolót,aszemélyzetnekpedig
teakonyhát,öltözôtiskialakí
tanak–osztottamegvelünk
Sódar Anita, a Békéscsabai
VárosfejlesztésiKft.vezetôje.
Az emeleten a védônôi

szolgálat munkaszobái lesz
nek egy multifunkcionális
teremmelegyütt.Azépületet
akadálymentesítik,egy lift is
segíti majd a közlekedést.
Különösfigyelmetfordítanak
a fogászatiröntgenhelyiség
re, amely a sugárvédelmi
elôírásoknakisteljesenmeg
felel.

Folytatás a 7. oldalon →Korszerû rendelôk és várók épülnek Jaminában

Megújul a jaminai egészségház
Mintegy 350 milliós fejlesztésbôl újul meg a jaminai egész-
ségház, ahol hat háziorvos, egy gyermekháziorvos, három 
fogorvos és a védônôi szolgálat végzi a munkáját.

Folytatás a 6. oldalon →

Fontos partnere a kormány-
nak az a réteg, amely gon-
doskodni tud saját maga és 
mások foglalkoztatásáról 
– vagyis a vállalkozók. Bé-
kés megyére pedig straté-
giai partnerként tekintenek. 
Errôl Lázár János beszélt a 
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara gazda-
sági évnyitó rendezvényén 
Békéscsabán. A fórummal 
a megyei szervezet hagyo-
mányt szeretne teremteni.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a kormánnyal
együttmûködve minden év
elején gazdasági évnyitó ér
tekezletettart.Aprogramhoz
csatlakozva Békés megyét
szeretnék közelebb vinni eh
hezapárbeszédhez–mond
taela rendezvényhátterérôl
dr. Orosz Tivadar, aBékés
MegyeiKereskedelmiésIpar
kamara elnöke. Megnyitóbe
szédében úgy fogalmazott,
a vállalkozók mellett a tele
pülések, szervezetek vezetôi
issokattehetnekagazdaság
fejlesztéséért, ezért hívták
megôketis–bízvaatovábbi
sikeres együttmûködésben.
Hozzátette,azacéljuk,hogy
amegye kerüljön a figyelem
középpontjába.
Azeseménykülönlegessé

gétadtaazis,hogyelsôalka
lommalkészítetteelakamara
az együttmûködô partnerei
segítségével–ígyaNAVBé
kés Megyei Igazgatóságával
és a KSH Szegedi Fôosztá
lyával – azt a „TOP 100 Bé
késmegyegazdasága2016”
címû összeállítást, ami a ré
giólegnagyobbvállalkozásait
mutatjabea számok tükré
ben, képet adva ezzel a fej

lesztendôterületekrôl.Kiderül
például,hogyamegyebruttó
átlagkeresete 24 százalékkal
elmaradazországosátlagtól,
demégarégiósszintnélis8,8
százalékkalalacsonyabbvolt
2015ben.
A rendezvényen elôadást

tartó,miniszterelnökséget ve
zetô miniszter a következô
évek–térségetérintô–leg
fontosabbberuházásánakne
vezteavárhatóan400milliárd
forint hazai forrásból megva
lósuló, 47. számú négysávos
gyorsforgalmi utat Szeged–
Békéscsaba–Debrecen–
Miskolcösszekötésére.ABé
késmegyére jellemzômagas
munkanélküliségetgazdasági
potenciálnaktartja,amiszerinte
a mezôgazdaságban és élel
miszeriparban hasznosítható
tartalékotjelent.„ABékésme
gyeigazdasági teljesítmény,a
Békésmegyeiegyfôreesôjö
vedelemévtizedekenkeresztül
sokkalkevesebbvolt,ésmais
kevesebb, mint az országos

átlag. Ezért amai kormány
zatnakkülönlegesfelelôssége
vanabban,hogyennekaré
giónak lehetôségeket teremt
sen” – hangsúlyozta Lázár 
János. A mezôgazdaságba
áramlóeurópaiuniósforrások
korábbi, 2007–2013 közötti
felhasználásával kapcsola
tos kritikaként jegyezte meg,
hogy azok nema produktivi
tástnövelték,hanem„jövede
lemkiegészítés” formájában,
vagy a korábbi veszteségek
kompenzálásaként kerültek
felhasználásra. Ezért nagyon
fontosnaktartotta,hogyakö
vetkezô idôszakban minél
többforrástsikerüljön–ahogy
fogalmazott–„visszaszerezni”
azUniótól,ésaztahatékony
ság növelésére, fejlesztésre
fordítsák. Hangsúlyozta, ez a
versenyképesség növelése
miatt elengedhetetlen. Kitért
a béremelésre, amivel kap
csolatbanelmondta,tisztában
vanakormányazzal,hogya
vállalkozók növekvô terheit

nem feltétlenül kompenzálják
a járulék és adócsökkenté
sek,ámszerinteazígylétrejö
vôbérversenybôlazállamnak
visszakell juttatniaavállalko
zóirétegnek.Ezekközöttfon
tosnaknevezteazállamiszek
torcsökkentését,aholjelenleg
amunkavállalók20százaléka
dolgozik.Atavalyi,Orbán Vik-
tor miniszterelnökkel közös
békéscsabai látogatására visz
szaemlékezve felidézte, hogy
Hanó Miklós alpolgármester
és Szarvas Péter polgármes
ter felhívták a figyelmüket:
ha lemond Magyarország az
élelmiszeriparról, és átengedi
akezdeményezéstmásoknak
KözépEurópában, akkor az
zalsúlyosésközvetlengazda
sági károkat okoz Csongrád,
Bács,Hajdú,SzabolcsésBé
késmegyének.Mintmondta,
ezértazélelmiszeriparbanbiz
tosanvannakméggazdasági
tartalékaiazországnak.

gazdasági évnyitó Békéscsabán
Lázár János: A Dél-Alföldön vannak az ország gazdasági tartalékai

Lázár János: A kormánynak fontos partnerei a vállalkozók

Meghosszabbítják a kifutópályát

repülôtér-fejlesztés
Körvonalazódik a beruházás

A vasút és a közút mellett Békéscsaba légi úton történô el-
érhetôségét is szeretnék javítani a szakemberek. A Modern 
Városok Programban megfogalmazott repülôtér-fejlesztés 
célja, hogy a város még vonzóbbá váljon a befektetôk szá-
mára. A témában folyamatosak az egyeztetések, hamaro-
san kormány-elôterjesztés készül a részletekrôl.

Nemsokáraazeddiginéljóval
komolyabbszerepettölthetbe
amegyeszékhely repülôtere
a légiközlekedésben.Antalfai 
Gábor, a Békés Airport Kft.
ügyvezetôje szerint a bôvülô
turisztikai látványosságok
növelhetnék a belföldi és a
nemzetköziutasforgalmat.Az
M44esgyorsforgalmiútbizto
sította földi teherforgalomhoz
pedigalégiszállításiscsatla
kozhatna.
Ehhezazonban fejlesztések

szükségesek, hiszen a jelen
legi infrastruktúra most még
csakkisebbgépekfogadásá
raalkalmas.Aminiszterelnök
tavaly áprilisi látogatásakor
azonbanaztígérte,hogyaMo
dern Városok Program egyik
elemekéntezenisváltoztatnak
majd.Orbán Viktor akkorel
mondta, meghosszabbítják a
kifutópályát,hogynagygépek
isletudjanakszállni,valamint
továbbimûszakiberuházáso
kat is elvégeznek, összesen

4,1milliárdforintosértékben.
Az illetékes Nemzeti Fejlesz
tésiMinisztériumszakértôivel
azótafolyamatosanzajlanaka
tárgyalások.Legutóbbhétfôn
jártSzarvas Péter polgármes
ter és Bacsa Vendel jegyzô
Budapesten, ahol több kér
désbenismegállapodtak.„A
reptér fejlesztésének, a kifu
tópálya hosszabbításának, a
biztonságosleésfelszállító
rendszer kiépítésének, egy
még korszerûbb fogadóépü
letmegépítésénekleszjelen
tôségeajövôben.Úgyálltunk
felajegyzôúrralapestitárgya
lásután,hogyaminisztériumi
szakemberek, az államtitkár
úr, a helyettes államtitkár úr
az érveinket meghallgatta,
jónaktartotta”–összegezte
amegbeszélés tapasztalatait
SzarvasPéter.Avárosvezetô
hozzátette, a fejlesztésekrôl
kormányelôterjesztés készül,
amimárciusravárható.

ZsírosAndrás
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és a DK képviselôinek véleménye a döntésekrôl

Január 26-án, csütörtökön tartotta legutóbbi soros ülését 
Békéscsaba képviselô-testülete. A közgyûlést követôen 
Szarvas Péter polgármester és a pártok képviselôi értékel-
ték a legfontosabb döntéseket.

SzarvasPéter:Szükségvanabékéscsabaifelsôoktatásra

A békéscsabai felsôoktatás meg
újulásáról,valamintavárosüzemel
tetési feladatokatvégzôgazdasági
társaság esetleges megalakulásá
rólisbeszéltSzarvas Péter.Aváros
vezetô sajtótájékoztatón értékelte
azideielsôközgyûléstörténéseit.
Atestületújratárgyaltafelsôok

tatás kérdésérôl, hiszen az utóbbi
években folyamatosan csökkent
abékéscsabaihallgatókszáma.A
megyeszékhely polgármestere ki
emelte: folyamatosan tárgyalnaka
SzentIstván,illetveaSzegediEgye
temmel,valamintafelsôoktatásértfelelôskormányzatiszervek
kelalehetségesmegoldásokról.
–Acampustszükségesmegújítani,újképzéseketlenneérde

mesidetelepíteni,éshaszükséges,akkorlegyenújfenntartója
acampusnak.Avárosnakésazegészmegyénekszükségevan
egyfejlôdôbékéscsabaiegyetemiképzésre–erôsítettemega
várostörekvéseitSzarvasPéter.
Hosszúvitátváltottkiazanapirendipont,amelyszerintúj

gazdaságitársaságlátnáelavárosüzemeltetésifeladatokat.A
polgármesterszerintmégnemteljesenátlátható,hogymiként
végeznéaleendôönkormányzaticégeztamunkát,ígyafeb
ruáriülésrelettelnapolvaadöntés.
–Rámutattamarra,hogyakonkrétdöntéshezmégszá

mosadat,háttérinformációszükséges.Fontostudnunk,hogy
milyenberuházástkellelvégeznünk,hogyhogyanfoglalkoz
tatjukazittdolgozómunkatársakat.Fontos,hogymilyenrá
fordítások,bevételekmerülnekfelegyilyencégnél–soroltaa
halasztásokaitapolgármester.
Akistérségitársulásügyeisvisszakerült januárbanakép

viselôkelé.Aközgyûlésarróldöntött,hogyajogiésügyrendi
bizottságtovábbivizsgálatokatfolytasson,hogyszükségese
polgárjogiigénytmegfogalmazni,vagyújabbbüntetôfeljelen
tést tenni azügyben.A városvezetôeztnemszavaztameg,
véleményeszerintnemvoltegyértelmû,hogybûncselekmény
alaposgyanújafelmerültvolna.

Fidesz:Újcégkellavárosüzemeltetésifeladatokellátására

Sportkoncepció,újvárosüzemeltetésicég,felsôoktatás,hajlék
talanszálló–ajanuáriközgyûlésenmeghozotthatározatokatér
tékelteaFidesz–KDNPfrakció.
Asportkoncepcióróldr. Ferenczi Attila tanácsnokaztmond

ta,bárnincsmégerreazévreelfogadottköltségvetéseaváros
nak,mégiselôremutatóameghozottdöntés.Avárosugyanis
támogatja a kiemelkedôensikeres sportszervezeteket.A frak
cióvezetôkitértarra,hogyavárosüzemeltetési feladatokatön
kormányzatitulajdonúgazdaságitársaságbakívánjaszervezni
azönkormányzat.Mintmondta,azországban19megyeijogú
városbanmárilyenmodellszerintmûködikezentevékenység;
Békéscsabajelenleg490millióforintotköltilyencélraaköztisz
taságifeladatoktólaparkgondozásig.Mintmondta,költségha
tékonyságiszempontbóllennepraktikusacéglétrehozása,de
alakosságközvetlenebb,gyorsabbkiszolgálásaiscél,jelenleg
ugyanisegyegyfolyamathosszadalmasanzajlik.

Hanó Miklós arrólbeszélt,hogyaModernVárosokProgram
banésaTerület ésTelepülésfejlesztésiOperatívProgramból
finanszírozott fejlesztéseketúgykellmegoldani, hogya város
ebbôlkésôbbisprofitálnitudjon.Emlékeztetettrá,nyilatkozatot
kelletttenniarra,hogyavárosbiztosítjaazátadástkövetôenaz
új, multifunkciós sportcsarnok és sportuszodamûködtetését,
ezértérdemesátgondolni,hogyutóbbiesetlegazÁrpádfürdô
területénkapjonhelyet–magyaráztaazalpolgármester.

Herczeg Tamás afelsôoktatássalkapcsolatbanúgyfogalma
zott:avárosigyeksziksegítségetnyújtaniahelyifelsôoktatás
banrésztvevôknek,ígyakikigazolnitudják,hogyabékéscsabai
campusontanulnak,egyszeri,100ezerforintostámogatásban
részesülhetnek.Atanácsnokkiemelteaztis,hogyabékéscsa
bai hajléktalanszálló 2018 év végéig kapta meg az átmeneti
szállóraamûködésiengedélyt,ugyanakkoréjjelimenedékhely

kialakításaatovábbicél.Javaslatottettarrais,hogyazelhúzódó
télmiattpluszfáhozjuthassanakarászorulók.

MSZP:ATransparencyInternationalhozfordulnak
akistérségiügymiatt

Változatlanulmegoldat
lannaklátszikakistérsé
gitársulásügye,ugyan
akkor örömteli, hogy a
békéscsabai fôiskola
ügyébenjóiránybaha
ladnakatárgyalások.A
közgyûlésutánértékel
tekazMSZPhelyikép
viselôi.
Abékéscsabaiaknaknagyanyagimegterhelést jelentahul

ladékkezeléssel kapcsolatos számlázási probléma, mivel a
2016osszámlákjanuárbanérkeztekameg.Azönkormányzati
hulladékgazdálkodásivállalkozásnakisezértvoltszüksége100
milliósönkormányzatitámogatásra–ahiányértegyértelmûenaz
új,államirendszerafelelôs–hangsúlyoztaMiklós Attila,akiakis
térségügyénekállásávalsemelégedett.Aképviselôelmondta:a
hûtlenkezelésmiatttettfeljelentésbenarendôrségmegszüntette
anyomozást.Ezellenakistérségitársulásnaklettvolnalehetôsé
gepanasszalélni,deeztamegadotthatáridôignemtettemeg.
–Aközgyûlésúgydöntött,hogyatovábbicélvizsgálatokle

folytatásárakérimegajogi,ügyrendiésellenôrzésibizottságot.
Ezeketavizsgálatokatelfogjukvégezni,viszontmagamrészé
rôlaTransparencyInternationalhozfordulok,azért,hogytisztán
lássunkazügyben–tájékozatottMiklósAttila.
Azönkormányzatkoordinálószerepefontosmindabékéscsa

baifôiskolaiképzésmegtartásában,mindasportlétesítmények
fejlesztésénekösszehangolásábanazMSZPképviselôiszerint.
Aztiselmondták:amultifunkcióssportközpontüzemeltetésének
megszervezésénélfigyelembekellvenniafenntarthatóságot.
– Fontos lesz összegyúrni egy olyan mûködési modellt,

amelya leggazdaságosabbüzemeltetést fogjamajd lehetôvé
tenni.Ennekérdekébenminélhamarabbmegkellkezdeniaz
egyeztetéseket,szükségesmegvizsgálniazt,hogyhogyanlehet
forrásokatbevonniebbeamûködtetésbe– fogalmazottFülöp 
Csaba képviselô,akiszerintgazdaságossálehettenniazüze
meltetést.

Jobbik:Aránytalanulnagyösszegafoglalkoztatási
paktumra

NemtámogatjaKocziha Tünde azt
a járási foglalkoztatási paktumot,
amit a békéscsabai önkormányzat
ésaBékésMegyeiKormányhivatal
hozott létre.AJobbikképviselôje
óriásiaránytalanságnaktartja,hogy
az1,1milliárdforintos,uniósforrás
ból megvalósuló projektben csak
215 fô elhelyezkedése garantálha
tó.Aképviselôakistérségiügyben
megszûntnyomozásrólaztmondta:
értelmetlenújabbfeljelentésttenni.
AJobbikönkormányzatiképvise

lôjeszerintaránytalanulkevésaza
szám,amelyetajárásifoglalkoztatásipaktumbangarantálnak.
–Nagyonkomolyösszegrôlvanszó,milliárdokról,a215fô

garantáltelhelyezkedésénektámogatásanagyonkicsi,arányta
lanulkicsitehhezatámogatásiösszeghezképest–fogalmazott
KoczihaTünde.
Abékéscsabaiközgyûléstöbbévefoglalkozikakistérségitár

sulásésintézményeinek2011és2015közöttmegkötöttmegbí
zásiszerzôdéseivel;aközgyûlésarrautasítottaavárosjegyzôjét
2015novemberében,hogytegyenfeljelentéstzugírászat,csa
lás,hûtlenkezelés,hanyagkezelés,számviteli fegyelemmeg
sértéseésmásbûncselekményekgyanújamiatt.Bárakistérség
ügyébenelrendeltnyomozásmegszûnt,aközgyûlésmegsza
vaztaaztahatározatot,melyszerintajogi,ügyrendibizottság
továbbilehetôségétvizsgáljaannak,hogylehetepolgáriperes
eljárástindítaniazügyben,erre500ezerforintotkülönítenének

el.KoczihaTündeértelmezhetetlennektartjaeztalépést,hiszen
nemazönkormányzatasértettfél,ígyvéleményeszerintnem
kezdeményezhetiazeljárást.
–Ennekavizsgálatnak,illetvebármilyenköltségnekértelme

nincs, lezárultrészünkrôlazügy. Innentôla labdaakistérségi
társulásnál,illetveatársulásitanácsnálpattog;ôkmajdeldön
tik,hogya továbbiakbanmilyen jogi lépéseketkívánnak tenni
–mondtaKoczihaTünde.

LMP:AzMVPmunkacsoportlehetafôiskola
megmentésénekegyikgaranciája

AFoglalkoztatásiPaktumbabevont
személyek tartósmunkaerôpiaci
elhelyezkedésének lehetôségérôl
ésaSzent IstvánEgyetembékés
csabaiGazdaságiCampusánakjö
vôjérôlbeszéltTakács Péter,azLMP
képviselôjeaz ideiévelsôtestületi
ülésétkövetôen.
ATerület ésTelepülésfejlesztési

Operatív Program részekéntBékés
megye 3,5 milliárd forintot nyert a
foglalkoztatás bôvítésére, amely
bôlBékéscsaba1,1milliárdforinttal
gazdálkodhat.TakácsPéter szerintegy részletesenkidolgozott
elôterjesztéstkapottaképviselôtestület.Apolitikuskiemelte,haa
programmegvalósítóiegyüttmûködnekahelyivállalkozókkal,ak
korgarantálható,hogyaFoglalkoztatásiPaktumbabevontrészt
vevôknektartósmegoldástjelenthetezaprogram.Aképviselôazt
várja,hogyaza756fô,akiknekafoglalkoztatásátezaprogram
megcélozza,tartósanmegmaradahelyimunkaerôpiacon.
Aközgyûlésújratárgyaltaafôiskolaésígyabékéscsabaifel

sôoktatásügyét.Apolitikussajnálatosnaknevezteaztatényt,
hogyazelmúltévekbenavárosnemkövettekellôképpennyo
monabékéscsabaifelsôoktatáshelyzetét.„Talánmégidôben
vagyunkahhoz,hogyavároskomolylépésekettegyenannak
érdekében,hogynecsakmegmentse,hanemfelislendítsea
békéscsabai felsôoktatást – fogalmazott. Ennek egyik garan
ciája lehetaModernVárosokProgramonbelülmûködô,a te
rülettelfoglalkozómunkacsoport,amelyanapokbanülössze.
Ennekdelegáltjaimegoldásttalálhatnakarra,hogyabékéscsa
baicampussorsapozitíviránybanváltozzon–véliTakácsPéter,
akiemellettbeszéltazújonnanlétrehozandóvárosgazdálkodá
si cégrôl is.Errôl aztmondta: érdemes lemodellezni, hogyan
mûködneavállalatésmennyivelmûködhethatékonyabbana
jelenlegi rendszernél–hautóbbibebizonyosodik,aképviselô
szerintérdemesebbeaziránybalépni.

DK:Szégyenkezésreadokotahajléktalanszállóállapota

Kaposi László,aDemokratikusKoalí
cióképviselôjeajanuáriközgyûlésen
hozottdöntésekközülkiemelte:há
rom ingatlanértékesítési elôterjesz
tést támogattak,melyeken új vagy
bôvülô vállalkozások jutnak terület
hez.Véleményeszerint jóhír,hogy
azegyikterületenélelmiszeripari
gyártóüzemetkívánnaklétrehozni.
A hajléktalanok ellátására fenn

tartott épületmûködési engedélyét
ismétmeghosszabbították, vélemé
nyeszerintannakellenére,hogy10
évenemfelelmegszintesemmilyenelôírásnak.„Azengedély2018
végéig érvényes, ezért egy évvel elhalasztottuk a hajléktalanok
sorsánakrendezését.ÉjjelimenedékhelynembiztosítottBékés
csabán,pedigkeményleszakövetkezôtélis.Ezbizonyszégyen
kedésreadhatokot,deúgylátom,nemszégyenlôssenki”–írja,
arraiskitérve,hogyakistérségbentörténtkorrupciógyanúsügyek
benanyomozásmegszûnésévelazönkormányzatnemindíthat
kártérítési, illetvepolgáripereseljárást,aztakistérségvezetôsé
génekkellkezdeményeznie.SzarvasPéter,mintatársuláselnöke
bejelentette:akártérítésügyébenmegtetteazelsôlépéseket.
Aközgyûlésmegismerteafoglalkoztatásipaktumot,valamint

akitûzöttcéleléréséhezrendeltstratégiát,együttmûködésirend
szerét.Akétprojektpárhuzamosanfut,céljaikmeghatározottak,
ugyanazok.Amegyeipaktumrólszólóanyagröviden,mígajárá
si,véleményeszerint,nehezenösszegezhetôterjedelmemiatt.
„Helyenkéntmármármûvészimódonmegfogalmazottterve

zet,hasonlóazÖvegesprojektanyagábanolvasható.Ezújra
egynagymennyiségûpénzhatástalan,gyengeeredménnyel
járóelköltésérôlszól.Páran,akikpartnerkéntszerepelnekmajd
amunkában,tíz,százezreket,akármilliókatkeresnekrajta.Ezis
egyfajtaeredmény,hiszenaFideszszavazóbázisánbelülsokan
könnyenjóljárhatnak”–zártasoraitaképviselô.

KovácsDávid,LaczkóViktória,MikóMelinda,
VargaDiána,ZámboriEszter

Kaposi László

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Kocziha Tünde

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila
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MérlegetvontaBékéscsabai
Hulladékgazdálkodási Non
profitKft.
Acégmindenévbenkö

teles beszámolót készíteni,
melybôlezúttalazderültki,
hogytavalymintegy24ezer
lakásban vették igénybe a
közszolgáltatást, annak szü
neteltetését 1270 lakásban
kérték.Azönköltség jelentôs
része a TAPPE Kft.nek járó
szolgáltatásidíjésahulladék
ártalmatlanításidíjvolt.
Emelteaköltségeket,hogy

acsaládiházasövezetbenta
valyvezettékbeaházhozmenô
szelektívhulladékgyûjtést,a

bérszámlázáshoz pedig új
szoftvert kellett beszerezni. A
társaság az önkormányzattól
148 millió forint mûködési
támogatást kapott, ebbôl 40
milliótfizetvissza,ígyvárható
ananyereségefedeziaválla
lattársaságiadóját.
A társaságot egyébként

a lakossági szemétszállítás
bevétele csak 2016.március
31igillettemeg,azeztkövetô
idôszakramárazNHKVZrt.é
lett a díjbevétel. A helyi tár
saság a hátralévô idôszakra
(2016.április1.–december31.
között)bérszámlázásiszerzô
déstkötöttaZrt.vel.

Magasabbszintûsporttelje
sítményértmagasabbtámo
gatásjárezután.
A2016banelfogadottsport

támogatási rendszer több új
elemet istartalmazott,amely
nek nemmindegyike váltotta
beahozzáfûzöttreményeket.
A határozatban lehetôséget
biztosítanakalegmagasabb
szintûmunkaelismerésére, a
nemzetközikupákbanszerep
lôsportszervezetek,valaminta
világversenyekenindulóésott
kimagaslóteljesítménytnyújtó
sportolóinktámogatására.
Ahatározatszerintazúgy

nevezett látványsportokat

képviselô szervezetek,minta
Békéscsaba 1912 Elôre Fut
ballZrt.,aBékéscsabaiElôre
NKSEésaBékéscsabaiRöp
labdaSEtagjaitavárosegye
di döntés alapján, az ered

ményességgel összhangban
támogatja. A finanszírozás
mértékétaszakbizottságha
tározzameg.Ugyanakkoraz
azonos osztályban szereplô
csapatoktámogatásánakazo
nosmértékûnekkelllennie.A
csapatsportágak esetében
ezazösszegnemlehetkeve
sebb,mintazadottsportszer
vezet tárgyévi alaptámogatá
sának20százaléka,azegyéni
sportágaknálasportbizottság
pontértéktáblázat alapján ha
tároz.Egyévbenmaximum10
élsportolókaphattámogatást,
akik közül legalább egynek
parasportolónakkelllennie.

2015 novemberében szü
letett – nem kis vita után
– az a döntés, amelyben a
közgyûlés arra utasította a
városjegyzôjét,hogytegyen
feljelentést ismeretlen tettes
ellen a Békéscsaba és Tér
sége Többcélú Önkormány
zati Társulás és intézményei
által 2011. november 3a
óta megkötött szerzôdések
kel kapcsolatban zugírá
szat, csalás, hûtlen kezelés,
hanyag kezelés, számviteli

fegyelem megsértése és
más bûncselekmények gya
nújamiatt.AzügyaCsong
rád Megyei rendôrfôkapi
tánysághoz került, ahol a
bûnügyi igazgatóság gazda
ságvédelmi osztálya hûtlen
kezelésmiattmegszüntettea
nyomozást 2016. december
1jén. Ezt a hatóság azzal
indokolta,hogyanyomozás
adataialapjánavizsgáltese
tekben a szerzôdéses köte
lezettségeinek az érintettek

eleget tettek,nemmerült fel
olyantény,adatvagybizonyí
ték, amely a vagyonkezelôi
kötelezettségek szándékos
megszegéséreutaltvolna.
Atémávalismétfoglalkozott

a jogi,ügyrendiésellenôrzési
bizottság,amelyháromjavas
lattaléltagrémiumfelé.Ezek
közül azt fogadták el, amely
szerintaközgyûlésfelkériabi
zottságotarra,hogyvizsgálja
meg – szükség esetén jogi,
illetve igazságügyi szakértô
bevonásával – a polgári jogi
igényérvényesítésésazeset
legestovábbibüntetôjogieljá
ráslehetôségét.

AzÓbudai Egyetemmel és a
Szegedi Tudományegyetem
mel (SZTE) is többfordulós
tárgyaláson van túl azönkor
mányzat–derültkiazülésen
elhangzott beszámolóból. Szó
esettarrólis,hogyazSZTEfel
sôfokú közösségi intézményt
hozna létre Békéscsabán,
vagyisfelsôfokúszakképzése
ketindítanának78szakon.Az
iselhangzott,hogyacélmost
az:fenntartóttaláljanakahelyi
campusnak – lehetôleg még
2017elsôfelében–éslegyen
alapképzésBékéscsabán.Ezt
azzalindokolják,hogyhabára
SzentIstvánEgyetemmeghir
dette képzéseit a 2017–2018

astanévre,úgytûnik,azazt
követô ciklusban már nem
tennémegugyanezt.
Arról is szó esett, hogy

gépészmérnöki, illetve infor
matikai képzés elindítása a
terv, a nyomdászképzésben
márnagyelôrelépéstörténta
képzôközpont létrehozásával
aModern Városok Program
ban.
Aközgyûlésarról isdön

tött, hogy egyszeri 100 ezer
forinttal támogatja azokat a
költségtérítéses szakokon
tanuló hallgatókat, akik iga
zolni tudják jogviszonyukata
békéscsabai felsôoktatási in
tézményben.

Békéscsabán 2018. január
1jétôl a városüzemeltetési
feladatokat a Békéscsabai
vagyonkezelô Zrt. által ve
zetett törzsház keretében
mûködô, újonnan, holding
formájában alapítandó és az
önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági társaság lát
hatjael.Ezértavároslétrehoz
egymunkacsoportot, amely
nek feladata a városüzemel
tetési feladatok átadásával
kapcsolatoskoordináló,szer
vezôtevékenységhatékony
ellátása, valamint a szüksé
ges döntések közgyûlés elé
történô terjesztése. A több

lépésbentervezettteljesfel
adatátadásnak 2020ig kell
megtörténnie.
Ez a határozati javaslat

nagyobbvitátrobbantottkia
képviselôk között. A cég lét
rehozásamellettolyanérvek
sorakoztak, amelyek szerint
gazdaságosabb lenne így a
mûködtetés,mivelnemkelle
ne vállalkozásoknak kiadni a
különbözô városüzemeltetési
feladatokat,derugalmasabb
megoldást is jelenthetne,
nem lenne például közbe
szerzési eljárás, és gyorsab
bak lennének egyes folya
matok. Ellenérvként merült

fel, hogy elôbb meg kellene
vizsgálni a kérdést,milyen
anyagi vonzatokkal járna a
cégalapítása–20cégdolgo
zikavárosnak,amelyekmás
feladatokatisvégeznek,eza
megbízáspedigfontoslábaa
mûködésüknek.
Az is elhangzott, hogy a

megyei jogú városok több
ségében ilyen vállalatok
mûködnek.Azúj társasága
tervekszerintajelenlegmeg
kötött szerzôdések lejárta
utánvennéátafeladatokat
amegbízott vállalkozóktól. A
városatyák végül úgy hatá
roztak, a februári ülésig ké
szüljön egy vizsgálat, amely
tartalmazzaaz alapadatokat,
amásholalkalmazottgyakor
latokat,költségelemzést.

Városüzemeltetés
Egy cég láthatja el a feladatokat

V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e

Új fenntartót keresnek 

éjjeli 
menedék

Új 
csarnok

életmûdíj 
kitüntetés

Éjjeli menedékhelyet alakíta
nakkihajléktalanokszámára
Békéscsabán.Atestületarról
határozott,hogyeztaGyárutca
16.számalattkellmegoldania
jelenlegi nappali és átmene
ti ellátásra szolgáló épület
ben, 17 férôhellyel. Ezen
felül újabb lakókonténereket
szereznekbeanôkátmeneti
ellátásának biztosítására; a
jelenlegiirodaépületbenorvo
si és betegszobát alakítanak
ki,azellátásokadminisztratív
feladatait irodakonténerrel
biztosítják.

Az új, multifunkciós sport
csarnokotisaVagyonkezelô
üzemeltetimajd–errôlhatá
rozottagrémiumajanuáriülé
sen.AModernVárosokProg
ram (MVP) forrásából épülô
„multifunkcionális sportköz
ponthoz” tartozó beruházá
sok üzemeltetését és hasz
nosítását–atöbbisportcélú
ingatlanokhozhasonlóan–a
Békéscsaba vagyonkezelô
Zrt. végzi majd, errôl nyilat
kozatot kell tennie azönkor
mányzatnak.

Zártülésenhatározottarróla
közgyûlés,hogy idénBaukó 
András, a Békéscsaba 1912
Elôre korábbi gyúrója és
Csendes Ferenc festômûvész
kap Békéscsabai Életmûdíj
kitüntetést. Az elismerést az
kaphatjameg, aki legalább
két évtizeden keresztül kie
melkedômunkátvégzettBé
késcsabán,öregbítveaváros
hírnevét, hozzájárult annak
fejlôdéséhez, vagy kivívta a
lakosság, a szakmai körök
tiszteletét.

Házasság- 
kötések

Nemváltoznak idénaházas
ságkötésre vonatkozó díjak
azelôzôévekhezképest.Míg
apénteki,apolgármesterihi
vataldísztermébenzajlóteljes
ceremóniáért 28 ezer forintot,
addigaszombati,avárosháza
udvarán tartott menyegzôért
40 ezer forintot kell fizetni. A
hétvégéntartott,hivatalonkí
vüliesküvôkiszállássalegyütt
továbbra is 94 ezer forintba
kerül.Tavalyegyébként309
anyakönyvi esemény történt
Békéscsabán.

Változik a sporttámogatás

Folytatás a kistérségi ügyben? 

Azoldaltírta:Vágvölgyi
NóraésVargaDiána

Foglalkoztatási stratégia 

Huszonnégyezer háztartásból 
szállítottak el szemetet

Az önkormányzat a Békés
Megyei Kormányhivatallal
sikeresen pályázott a TOP
ban a „Helyi Foglalkoztatási
együttmûködések amegyei
jogúvárosterületenésváros
térségében” tárgyú felhívás
ra.Aváros1,1milliárdforintot
nyert,acélaz,hogyaváros
vagy annak vonzáskörzeté
benlétrejövôfoglalkoztatási
partnerségek (paktumok)
hozzájussanak azokhoz a
forrásokhoz, amelyek segít
ségévelképzésiésfoglalkoz
tatásiprogramjaikatmegvaló
síthatják.

Aprojektrészekéntstraté
giátkellettlétrehozni,amiazt
célozza,hogyiránymutatást
adjona foglalkoztatás terén
meghatározószereplôkneka
várostérségbenafoglalkozta
tás színvonalának növelésé
ért,valamintazinaktivitásés
a munkanélküliség mérsék
léséért. Ahogy az az ülésen
elhangzott,aprojektbemint
egy750fôtvonnánakbe,336
fônek kell meghatározatlan
idôben álláshoz jutnia, 215
fônekpedig6hónaponbelül
munkábakellállnia.Aprojek
tet2020igkellmegvalósítani.

Több felsôoktatási intézménnyel is tárgyal a városvezetés 
azért, hogy megmaradjon a felsôoktatás Békéscsabán.
Egyelôre képlékeny a helyzet.

Gazdaságosabb és gyorsabb lehet az új vállalat az érvek 
szerint – ha létrejön. A vizsgálatok és az elôkészületek 
után leghamarabb év végén alakulhat meg a társaság.

Hamarosan fenntartót vált az intézmény

Hûtlen kezelés miatt megszûnt a nyomozás, de a bizott-
ság tovább vizsgálódik azért, hogy visszakövetelhetôek 
legyenek a szabálytalanul elköltött pénzek.
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Bôrünk ápolása minden év
szakbannagyonfontos.Nyáron
az UVsugarak, télen a hideg,
szelesidôjárás,alevegôszeny
nyezettsége, a kinti és a benti
hômérséklet különbsége, a
napfény és a vitaminok hiánya
megviselik az arcbôrt. A téli
idôjárástól a bôr kipirosodhat,
kiszáradhat, elôfordul hámlás
is,érdesséválhat.Atáplálkozás
ishatássalvanbôrünkre, fôleg
télen van nagy szerepe, mert
kevesebba friss zöldség,gyü
mölcs, így kevesebb a termé
szetes vitaminforrás. Valamint
kevesebb folyadékot is iszunk.
Ha odafigyelünk táplálkozá
sunkra, akkor télen is tudjuk
pótolni a bôr számára fontos
vitaminokat, mint például az
A,CésEvitamin.Mígnyáron
általában az alkoholos arcle
mosót keressük, télen inkább

szerezzünkbeegyalkoholmen
tes, krémes állagú változatot,
vagy használjunk arclemosó
tejet, ígymegôrizzük a bôrünk
felületén természetesen kép
zôdô zsírréteget, ami nagy se
gítségünkre leszahidegellen.
Ebbenazidôszakbanérdemes
a víz bázisú arckrémünket egy
zsírosabbracserélni.A téli idô
szakalattfontos,hogysminke
léselôttmindighasználjunkva
lamilyenhidratálót vagyprimer
krémet, melyek hidratálnak és
nyugtatjákazérzékeny, irritáci
órahajlamosbôrt.

széPÜlJÜnk
a lÍVia széPségszalOnBan!

T é l i  b ô r á p o l á s

gyUlai
VÁrszÍnHÁz
kamaraterem
gyula, kossuth
utca 13.

• 2017.február14.,19óra
„Egy legendás barátság 
története”

 PatakiÉva:EdithésMarlene–
zenéselôadás
Játsszák:
Nagy-KálózyEszter
ésBotoséva

• 2017.február23.,19óra
 „A hazai zenészszakma 

kiválóságai egy színpadon”
 RandomTripfeat.
FábiánJuli,KállaySaunders,
MCZeek,GátosBálint,Gátos
Iván

• 2017.március3.,19óra
 „Blues, soul, funk…”
 PélyBarnaszólóestje

Információ:
GyulaiVárszínház

Tel.:66/463-148•Email:
gyulaivarszinhaz@t-online.hu

Honlap:www.gyulaivarszinhaz.hu

Belépôjegyekelôvételben,
munkaidôbenvagyazelôadáselôtta

helyszínenválthatók. w w w . b e h i r . h u

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu

7.Tv
66/740-700

info@bmc.media.hu
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330 millió forint támogatást nyert el a szarvasi Körösvölgyi 
Látogatóközpont és Állatpark. A Gazdasági és Innováci-
ós Operatív Program (GINOP) pályázatán nyert összegbôl 
komplex ökoturisztikai fejlesztést terveznek az üzemeltetôk.

Aberuházásrészekéntdr. Tirják László,aKörös–MarosNem
zetiPark Igazgatóságánakvezetôjeelmondta, százharminc
méterhosszúéshatmétermagasanhúzódóLombkoronasé
tány,egyúj interaktívdéltiszántúlitáj,természetiéskultúr
történetiörökségetbemutatóállandókiállítástislétrehoznak,
továbbáalátogatófogadásszínvonalánakfejlesztésétismeg
valósítják.Új fogadókapu, tágasparkoló,büfé,ajándékbolt,
sétautak,gyermekéscsaládbaráthelyiségekisvárjákmajd
atermészetszerelmeseit.
Aberuházásnakköszönhetôenatermészetiértékekvédel

meirántfogékonyturistákszámaésaturisztikaibevételekis
növekedhetnek.Ajelenlegévihúszezervendégetfogadóköz
pontatervekszerintmegduplázzaalátogatószámot:körülbe
lül40–45ezerturistáraszámítanakafejlesztéstkövetôen.

Dankó Béla országgyûlésiképviselôszerintmárazelmúlt
éviskiemelkedôvolt,hatszázalékosnövekedéstsikerültelér
niaturizmusterületén.
– Szarvas városának nagyon jó adottságai vannak, de

ahhoz,hogymegtudjáktartani, illetvenöveljékaturizmust,
kellenekazújattrakciók,mintamilyenezamostaniis–tette
hozzáapolitikus.
Aszarvasiállatparkállatállományafajgazdagságtekinteté

benegyedülállóazországban,aholnemcsakaKörös–Maros
Nemzeti Park, hanemaKárpátmedence vadon élô állatfa
jait is láthatjákazérdeklôdôk.Közelnegyvenfélemadárés
emlôs,illetvehalfajegyedeikaptakhelyetaparkterületén.

Dr. Rácz András,aFöldmûvelésügyiMinisztériumkörnye
zetügyértfelelôshelyettesállamtitkárakiemelte,aKárpátme
dencevadonélôfajainakegyiklegfontosabbgyûjteményetá
lalhatóaKörösvölgyiLátogatóközpontban,ezértisvannagy
jelentôségeamostaniberuházásnak
Aszázszázalékbaneurópaiuniósforrásbólfinanszírozott

projektelôreláthatólag2019.június30ánzárul.Amunkálatok
idejealatta látogatókzavartalanul tekinthetikmegazAnna
ligethuszonhéthektárosterületét.
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Hanó Miklós alpolgármes
ter az esemény kapcsán így
fogalmazott: – Üdvözöljük,
hogy Magyarország kormá
nyaBékésmegyérestratégiai
fontosságú területként tekint.
Ez az ország jövôbeni fej
lôdési potenciáljának egyik
fontosbázisa.Azelmúltévek
ben Békéscsaba a megye
székhelyeként a kormánnyal
együttmûködve fejlesztési
programjainak meghatáro
zásánál fokozott figyelmet
szentelt abefektetési környe
zetnek. Fontosnak tartjuk –
folytatta az alpolgármester
–,hogymireBékéscsabaésa
megyegyorsforgalmiúttalel
érhetôvéválik,akkorravonzó
befektetési célponttá válhas
sunk,ezzelminéltöbbmunka
helymegteremtésételôsegít
ve.Abékéscsabaiközgyûlési
többségetbiztosítóképviselô

csoport vezetôinekvolt lehe
tôségeLázárminiszterúrral
egyeztetni a következô évek
fejlesztéseirôl, fokozott figye
lemmel amagas hozzáadott
értéket biztosító élelmiszer
ipari fejlesztési lehetôségek
rôl,melyekamegyekevésbé
fejlett térségeinekfelzárkózá
sátiselôsegíthetik.

Az eseményen adták át
aMagyar Kereskedelmi és
IparkamaraElnökiAranyérem
kitüntetését, amit Ivanics Já-
nos, a LinamarHungary Zrt.
nyugalmazott vezérigazga
tója kapott az ipar területén
végzett munkájának elisme
réseként.

ZsírosAndrás
Egy átlagos péntek délelôtt
aLencsésiÓvodaZöldovi
jában. A gyerekek éppen
verseket szavaltak,mikor is
megérkeztek a vendégek a
meglepetéssel.
AGarabonciásNapokheté

benmindenindulóközépisko
latársáulegyóvodátsorsoltak
ki,melyeknekfeladataazvolt,
hogyazóvodákkalegyeztetve
olyan programokat hozzanak
létre, amelyeken mindkét fél
örömmelveszrészt.
–Egyrészteztazérttartom

jóötletnek,mertolyankisebb
gyerekeket is megismerhe
tünk, akikkel tudunk együtt
dolgozni, de számukra is
nagy élmény, hogy találkoz
hatnakolyanfiatalokkal,akik
márközépiskolások,éssze
rintemnekikeznagyonnagy
élvezet.Hanekemlettvolna
egyilyenalkalom,hogytalál

kozhatok középiskolásokkal
éshoznaknekemajándékot,
énteljesenoda lettemvolna
ésámultambámultamvolna
– fogalmazottTóth Gergô, a
Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium és
Szakközépiskolaegykoripol
gármesterjelöltje.
EzúttalaLencsésiÓvodá

bajárógyerekekkaptakkész
ségfejlesztô játékokat aján
dékba.Akicsikszinteazonnal
birtokbavettékaszínesnyo
mógombokkal ellátott táblá
kat,melyekagondolkodás,
a figyelem, valamint beszéd
fejlesztésében is segítséget
nyújtanak.Amegvalósításhoz
szükséges forrás elôterem
tésébenazegyikötletgazda,
Herczeg Tamás nyújtottsegít
séget.Aképviselôialapokból
származó támogatásoknak
köszönhetôenaközépiskolás

diákokmegvalósíthatjákötle
teiket.
–Azatapasztalat,hogya

gyerekeknagyonszeretikezt
aprogramot,denemcsakaz
óvodások,hanemaközépis
kolásokis,ésôszinténszólva,
nekem ismindig kedvemre
való,mikorazóvodákbaeljö
vünk.Ültettünkmárfát,készí
tettünk karácsonyi díszeket,
soksok játék zajlik ilyenkora
gyerekekkel.ALencsésiÓvo
dába logikai fejlesztô játékot
hoztunk, és ugyanilyen céllal
megyünkhamarosanaHajnal
utcaiovibais.Ittis–aGaraOvi
programkapcsán–látjuk,mi
lyenjó,haagenerációkkicsit
közel tudnakkerülniegymás
hoz–árultaelHerczegTamás,
BékéscsabaMegyeiJogúVá
rosszociálistanácsnoka.
BáraGaraOviaGarabon

ciásNapok25évesévfordu
lójáhozkapcsolódvajöttlétre,
elképzelhetô,hogyajövôben
hasonló,demáskorcsopor
totérintôkezdeményezések
színesítikmajdaprogramot.

BalázsAnett
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gazdasági évnyitó Békéscsabán
Lázár János Békéscsabán

A BékésMegyei Kormányhi
vatalaktívrészesevoltannak,
hogy a Kormányhivatalok, a
JárásiHivatalok felállításával,
aKormányablakokmegnyitá
sával az államvalójábanab
lakotnyitottazemberekfelé,
hogy könnyebben elérhetô
vé váljanak az információk,
felgyorsuljonazügyintézés.
Ezt erôsíti és segítette elô a
járásokmegerôsítése,mely
számosszolgáltatásmellett
a szociális biztonságot, a
családtámogatástésatársa
dalombiztosítást is közelebb
visziapolgárokhoz.
Aszervezetiátalakulása

megszokott ügyfélfogadási
helyszíneket Békéscsabán

semérintette.Acsaládtámo
gatási ügyeket változatlanul
aSzabadságtéren(bejárata
Postaközfelôl),arehabilitáci
ósügyeketaMunkácsyu.4.
sz.alatt,míganyugdíjés
egészségbiztosítási ügyeket
pedig immár közel 80 éve a
Lutheru.3.sz.alatt(bejárat
aKisTabánu.felôl)intézhetik
azügyfelek.
AzegykoriOTI (Országos

Társadalombiztosító Intézet)
székház1938ôszénkészült
el, 1953ban pedig a Luther
utcai szárnyat bôvítették. Az
épületidén20évejelentôs
átépítésenésfelújításonesett
át.2016ôszénkezdôdöttés
várhatóan2017májusában

fejezôdikbeazazenergetikai
korszerûsítés,melynek kö
szönhetôenaz ingatlan ismét
megszépül.Érdekesség,hogy
mígBékéscsabánaz1930as
években6000OTI tagvolt,a
családtámogatásiés társada
lombiztosítási ügyfélszolgála
tokat jelenleg havonta 5000–
6000ügyfélkeresifel.
Ugyanakkor a XXI. szá

zadban az ügyfelek számos
ügyet otthonukból, a Kor

mányzati Portálon (https://
magyarorszag.hu) is intéz
hetnek, ezért is érdemes
Ügyfélkaput nyitni, idôt és
fáradságot megkímélve. A
családtámogatásiéstársada
lombiztosítási ügyek intézé
sévelkapcsolatosügyfélfoga
dásiinformációkelérhetôeka
www.bekesijarasok.huonline
hírportálon.

DávidFerenc
fôosztályvezetô-helyettes

A társadalombiztosítási ellátások megállapításával, csa-
ládtámogatási, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és 
rehabilitációs ügyek intézésével kapcsolatos feladatok 
jelentôs részét 2017. január 1-jétôl a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának Családtámo-
gatási és Társadalombiztosítási Fôosztálya látja el.

„ t B ”  s a r O k

Lázár János Fidesz képviselôinek körében

Herczeg Tamás tanácsnok a gyerekekkel a Lencsési Óvodában

Folytatódik a garaOvi program
Készségfejlesztô játékokat kaptak a gyerekek

Tovább folytatódott a Garabonciás Napok kiegészítô prog-
ramsorozata, a GaraOvi. Ezúttal a Lencsési Óvodába járó 
gyerekek kaptak készségfejlesztô játékokat, melyeket Her-
czeg Tamás tanácsnok és Tóth Gergô, az evangélikus gimná-
zium elmúlt évi polgármesterjelöltje vitt el az intézménybe.

→ Folytatás az 1. oldalról

az év díjazottait ünnepelték
Jubileumiünnepségrevártáka
meghívottakat a Békéscsabai
Jókai Színház Vigadójába ja
nuár30ándélután,aholaBé
késMegyeiHírlapnegyvenedik
alkalommal hirdetett gyôztest
azÉvSportolója,éstizedikal
kalommalazÉvEmberecímért
folytatottversenyben.

Pocsaji Richárd fôszer
kesztô felidézte az egykori
Népújságáltal,negyvenévvel
ezelôtt indított kezdeménye
zést.Elmondta,báranégy
évtizedalattsokmindenvál
tozott,egydologmegmaradt:
a sportteljesítmények elôtt
maisfejethajtunk.Biztattaa
sportolókat,„terheljékasike
rekkel” továbbra is újságíró
kollégáit,hogyminéltöbbjó
hírrôlszámolhassanakbe.

Szarvas Péter, Békéscsa
ba polgármestere ünnepi
beszédében emlékeztetett:
Békéscsabaazegyiklegtöbb
sportolótadóvárosvoltaleg
utóbbi olimpiai szerepléskor.
Hangsúlyozta, a város célja
továbbra is a helyi sportélet
kiemelt támogatása, amit a
ModernVárosokProgramban
megfogalmazotttöbbelemis
szolgálmajd.

A polgármester – elis
merésül a négy évtizednyi
hagyományápolásért – em
lékplakettetadottátaBékés
MegyeiHírlap fôszerkesztôjé
nek. Pocsaji Richárd ezután
Leszkó Tamás irodavezetôvel
együttazelsô,1977esdíja
zottakatköszöntötte:Pásztor 
József labdarúgót,Újszigeti 
Katalin tornászt, valamint a
BékéscsabaiElôreSpartacus
felnôttnôitornászcsapatát.
Az Év Nôi SportolójaMár-

ton Anita súlylökô lett, az Év
Férfi Sportolója címet pedig
Baji Balázs gátfutó nyerte el.
MindkettenaKoppBékéscsa
baiAtlétikaiClubversenyzôi.
Az Év Csapata díjat idén

a LinamarBékéscsaba Röp
labda SE érdemelte ki. Az
Év Edzôje Eperjesi László, a
Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club edzôje lett. Végül átad
tákazÉvEmberekitüntetést
is.Ezt idénMakoviczki Ákos,
a2016.éviNemzetiVágtaKis
huszárversenyénekgyôztese
érdemelte ki. Az ünnepsé
genabudapestiBarossImre
Artistaképzô Szakközépiskola
artistái szereztek felejthetet
lenpillanatokat.
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Békéscsaba polgármeste
re arról tájékoztatott: a helyi
felsôoktatás megújításával
foglalkozó Modern Városok
Munkacsoport Budapesten
tárgyalt február 3án, ahol
a békéscsabai campussal
szembenipozitívhozzáállást
erôsítettékmeg.Szarvas Péter 
leszögezte: fontos,hogy to
vábbra is legyen alapképzés
helyben,hiszenBékésmegye
ésamegyeszékhelyisfejlôdô
pályánvan,ezértszükségvan
adiplomásokra.Hozzátette
azt is, hogy legkésôbb júniu
sig kormányelôterjesztést kell
készíteni,amelymagába fog
laljaamegújulásirányvonala
it,azt,milyenépületfelújítások
szükségesek a békéscsabai
campuson, ezenkívül a kor

mány költségelemzést készít
arra,miveljárnaaSzentIstván
Egyetem PPP terhének kivál
tása.Avárosvezetôarrólisbe
szélt:azönkormányzatkész
arra, hogy a 2017–2018as
tanévre beiratkozó, két évnél
nem régebben érettségizett
hallgatóknak egyszeri, 100
ezerforintostámogatástnyújt
son (errôl már döntés szüle
tett),hakell,lakástbiztosítson
avárosbaérkezôegyetemiok
tatóknak és 25millió forintos
támogatást nyújtsonbizonyos
feltételekteljesülésével.

Kiss Tibor oktatásiügyekért
felelôsalpolgármesterarról
beszélt: új képzési formák
kelleneka fôiskolára, ilyen le
hetamûszakiés informatikai
képzés – ezeknek a modern

kor követelményeinek kell
megfelelniük.Aztiselmondta,
amegújulástsegítenikell.Az
alpolgármesteramellett,hogy
arrabiztattaafelvételizôket:a
Szent IstvánEgyetembékés
csabai karát válasszák, arról
is tájékoztatott,hogyatervek
szerint a Békéscsabai Szak
képzési Centrumot bevonnák
a campus infrastruktúrájának
kihasználásába, hiszen annak
csak20százalékáthasználják.

Dr. Árpási Zoltán, a Szent
István Egyetem oktatási dé
kánhelyettese kérdésünkre
elmondta,acampusnakmin
denképp jó tenne,haaPPP
terhektôlmegszabadulna,az
ugyaniskönnyebbgazdálko
dásttennelehetôvé.Emellett
arról is beszélt, hogy a be
iskolázási idôszakban meg
kellerôsítenimindenkitarról,
hogyaSZIEjóválasztás,ép
pen ezért tartottak nyílt na
pokat, igyekeznek különbö
zôcsatornákontájékoztatnia
leendôhallgatókat.

VargaDiána

Az Európai Libamáj Szö-
vetség és a „Libamáj Ba-
rátai” nevû társaság idei 
rendezvényén a francia Eric 
Andrieu mellett Erdôs Nor-
bert fi deszes EP-képviselôt 
tüntették ki az Arany Pálma 
díjjal, amelyet a libamájter-
melés védelmében eddig 
tett komoly erôfeszítéséért 
kapott.

Két évvel ezelôtt francia és
magyar európai parlamenti
képviselôk közösen indítot
ták el a „Libamáj barátai”
elnevezésû kezdeménye
zést,amelyegyreszélesebb
támogatássalbír,hiszenah
hozszámosbelga,spanyol,
német, olasz, francia, bol
gár,cseh,románésmagyar
EPképviselô csatlakozott.
„Aszakszerûéskíméletesli
batömésazuniósszabályo
zás értelmében jogszerûen
folytathatómindentagállam
ban,ígyMagyarországonis.
Ezt az Európai Bizottság is
elismeri”–jelentettekiErdôs 
Norbert néppárti politikus a
brüsszelidíjátadórendezvé
nyen.
ErdôsNorbertadíjátvételét

követôenkiemelte:nagymeg
tiszteltetésszámára,hogyidén
egyfranciaképviselômellettô
vehetteátazAranyPálmadí
jat. „Meggyôzôdésem, hogy
a libamáj termelésemelletti
kiállásommal egy magyar
nemzeti értéket, a mögötte
álló egyedülálló kultúrát és a

jórészt hátrányos helyzetû vi
déki térségekbenélômagyar
gazdákatvédemmegazindo
kolatlan támadásokkal szem
ben”– tettehozzáa fideszes
EPképviselô.
A2013ôszénhungarikum

mányilvánítotthízottlibamáj
hagyományos mezôgazda
ságitermék.EzértazEurópa
kulturálissokszínûségétisbiz
tosító Lisszaboni Szerzôdés
védelme alatt áll. A nemzeti
értéken túl a libamáj fontos
exportcikkünk. A Magyaror
szágonéventeelôállítottmint
egy kétezer tonna libamáj
7080 százalékát külföldön
értékesítjük. Exportunk érté
ke évente mintegy 40 millió
euró,azaz1011milliárdforint
értékben viszünk ki libater

mékeket, túlnyomó részben
májat. Magyarországon a li
batenyésztésmintegy20ezer
embernekadmunkát.
A libamáj meghatározó

eleme több uniós tagállam
gasztronómiájának.„Célom,
hogy a libamájat újra az ôt
megilletô helyre helyezzük a
magyar gasztrokultúrában.
Többolyanrendezvényrevan
szükség,aholahagyományo
sanelkészítettlibamájatlehet
népszerûsítenihazaiésnem
zetköziszintenegyaránt.Ajö
vôben ezért szorosan együtt
fogokmûködniaBaromfiTer
méktanáccsal és a Magyar
Gasztronómiai Egyesülettel”
–emeltekiErdôsNorbertaz
EP mezôgazdasági szakbi
zottságánaktagja.

eUrÓPai ParlaMent
Arany Pálma díjat kapott Erdôs Norbert

eUrÓPai ParlaMent
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tovább folyik a munka
a felsôoktatás megújításáért

Új lendületet adott a békéscsabai felsôoktatás megújítá-
sáról szóló tárgyalásoknak a Modern Városok Program, 
a területtel foglalkozó munkacsoportjának újabb egyez-
tetése. Júniusig kormány-elôterjesztésnek kell készülnie 
a fejlesztési irányokról – többek között errôl tájékoztatott 
Szarvas Péter, Kiss Tibor és dr. Árpási Zoltán a Szent István 
Egyetem (SZIE) békéscsabai campusán, február 6-án.
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PÁlyÁzati FelHÍVÁs

1. BékéscsabaMegyeiJogú
Város Önkormányzat tu-
lajdonábanlévôszociális
alaponbérelhetô:
Franklin u. 255. (1 + 2•
félszobás,tetôtéri,össz
komfortos,67m²;bérleti
díja:15075Ft/hó)

2.Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat
tulajdonában lévô szol-
gálatibérlakásokbantör-
ténôelhelyezésre:
Lencsésiút33–37.I.em.•
5.(másfélszobás,össz
komfortos,48m²;bérleti
díja:12912Ft/hó)
Andrássy út 55–57. V.•
em.45.(1szobás,össz
komfortos,24m²;bérleti
díja:7512Ft/hó)

 A lakások bérbeadása
nemszociálisrászorultság
alapjántörténik.

3.Békéscsaba Megyei Jo-
gúVárosÖnkormányzat
tulajdonában lévô költ-
ségelvûbérlakásbantör-
ténôelhelyezésre:
Irányi.u.4–6.C.II.em.•
12. (egyszobás, össz
komfortos,33m²;bérleti
díja:16665Ft/hó)

Egyszeri 120 000Ft óva
dékot kell fizetni és csalá
donkéntmin.havi10000
Ftlakáselôtakarékossági
szerzôdésszükséges.
A lakás bérbeadása nem
szociálisrászorultságalap
jántörténik.

A pályázat benyújtásának
határideje:2017.február15.
16.00 óra. (A határidôn túl
benyújtottpályázatérvényte
len.)

A pályázat benyújtásának
helye:PolgármesteriHivatal
Szociálpolitikai Osztály, Bé
késcsaba, Szabadság tér
11–17.II.23asirodában.

A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtat
vány a Polgármesteri Hivatal
SzociálpolitikaiOsztályánigé
nyelhetôésletölthetôawww.
bekescsaba.hu honlapról a
pályázatihírekben.

Bôvebb felvilágosítás a Pol
gármesteri Hivatal Szociál
politikai Osztályán kérhetô.
Telefonszám: 66/886506;
66/886502.

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzat
tulajdonábanállóbérlakásokbantörténôelhelyezésre

Kiss Tibor alpolgármester, Szarvas Péter polgármester és dr. Árpási Zoltán dékánhelyettes
Erdôs Norbert libamájért tett erôfeszítéseit már
az Európai Unióban is elismerik

lezárt ügyek: ittasan 
okoztak balesetet

Telekgerendás külterületén és Békésen történt balesetek 
ügyében indult nyomozásokat zárt le a napokban vádeme-
lési javaslattal a rendôrség.

Ittasanbalesetetokozóautós
és kerékpáros ellen javasol
vádemelést a Békéscsabai
rendôrkapitányság.
Egyikük,egy50évestelek

gerendási férfi 2016. novem
ber11én19órakörüla47es
számúfôútTelekgerendásés
Békéscsaba közötti szaka
szán személygépkocsijával
nekiütközöttegymezôgazda
ságivontatónak.Avontatóés
azautóvezetôjeismegsérült,
egyikük sérülése sem volt
súlyos. A személygépkocsi
vezetôjének szervezetében
a baleset idején a szakértôi
véleményszerint2,48és2,55
gr/lezrelékközöttvoltavéral
koholkoncentráció.Arendôr
ség ezért jármûvezetés ittas
állapotban vétség elköveté
sénekmegalapozottgyanúja
miattindítottellenebüntetôel
járást.
Amásikférfi2016.decem

ber10én18óra15perckörül
Békésen,aTáncsicsutcában
kerékpárral nekiütközött egy

elektromos kerékpárral köz
lekedônônek.Abalesetazért
történt,mert a férfi ittassága
miattáttértamenetiránysze
rintibaloldalra.Azütközés
után mindketten elestek. A
balesetokozójaanélkül,hogy
megkérdezte volna a nôt,
megsérülte, illetvesegített
volnarajta,elmentahelyszín
rôl.Anô8naponbelülgyó
gyuló zúzódásokat szenve
dett. A rendôrség a 45 éves
békésiférfitsegítségnyújtás
elmulasztása bûntett elköve
tésévelgyanúsítja.
A Békéscsabairendôrka

pitányság Közlekedésrendé
szeti Osztálya 2017. január
31én a 47es számú fôúton
történt ütközés, egy nappal
késôbb pedig a békési bal
eset körülményeinek vizsgá
latátisbefejezte.Alezártnyo
mozásokirataitarendôrséga
gyanúsítottak ellen vádeme
lési javaslattal továbbította a
Békéscsabai Járási Ügyész
ségre.

Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•
Keddenként18.15-tôlaMûvész•
Kávézóban(aszínházmellett)
társasjátékosestékfelnôtteknek
Jelmezkölcsönzés,farsangikiegészítôkóriási•
választékban

Információ:facebook.com/VÁRJÁTÉK

Andrássyút3–5.(Univerzáláruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716,70/411-2156

Az épület energetikai kor
szerûsítése is megtörténik,
az egészségház új hôszige
teléstkap,kicserélikanyílás
zárókat,ésadélioldalonegy
árnyékolást is beépítenek.
Továbbá felszerelnek egy
napelemrendszert és az új
világítástechnikaisköltségta
karékoslesz.
Tizennégyújparkolóhelyet

is kialakítanak, melyek közül
négy akadálymentesített. Az
udvarismegújul,fákat,bokro
kattelepítenekazépületköré.

Apályázatnak köszönhe
tôen eszközbeszerzésre is
vanlehetôség.Avédônôknek
mobil informatikai eszközö
ket, méhnyakrákszûréshez
szükségeseszközt,betegirá
nyító rendszert ésbútorokat
szereznekbe.
Várhatóannyáronkezdôd

nekamunkák,a felújításpe
digatervekalapján2018kora
tavasszal, legkésôbbmájusig
befejezôdik. Amunkálatokat
szakaszosan végzik, a rende
lôkvégigfogadjákmajdabete
geket.Alakosoktürelmétkérik,
amígzajlanakazátalakítások.

→ Folytatás az 1. oldalról

Megújul a jaminai egészségház
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Elek Tibor, a lap fôszerkesz
tôjeszerintakiadványcsúcs
pontja a 2015ösév volt, ezt
követôen az volt a cél, hogy
megtartsákezt a színvonalat
2016banis.
– Ugyanakkor amostani

számok sem maradnak el a
tavalyelôttiektôl, amelyekközül
talánaz’56osemlékszámunk
volt a legkiemelkedôbb. Az
irodalmi rendezvényeinknek
köszönhetôen pedig havonta
egykétkomolyszerzôismeg
fordult nálunk – értékelte az
elmúltévetafôszerkesztô.
Az ünnepi Bárkaesten

a 2016os évben megjelent

publikációkalapjánafolyóirat
nevével fémjelzett díj nyerte
seit isköszöntötték.ABékés
megyeiSzil ÁgnesBartis Attila 
ésGrecsó Krisztián könyveirôl
írtkritikát.
–Aztgondolom,ezadíjna

gyon elôremutató a számom
ra,lehet,szorosabbankötmajd
engemaszerkesztôséghez,de
egyúttalegyóriásielismerésis
–fogalmazottazíró,kritikus.

Acsai Roland nemcsak
mûfordítóésdrámaíró,hanem
íróésköltô is,akiújabbana
fantasyfeléfordulírásaiban.
– Tavaly a folyóiratban a

verseim mellett egy részlet

is megjelent a Szívhajítók
címû szamurájos fantasy
regényembôl – idézte fel a
„bárkás”évétAcsaiRoland.

Kolozsi Orsolya tízeszten
dôvel ezelôtt, még egyete
mistakéntküldteelelsôírását
aBárkának,azótavisszatérô
névakiadványban.
–2016banháromkritikám

is megjelent. Az egyik egy
Tóth Krisztinakötethez kap
csolódik,pont,mintazelsô
írásom, ami tíz évvel ezelôtt
látottnapvilágotaBárkában–
árultaelaharmadikdíjazott.
A folyóirat szerkesztôsége

ebben az esztendôben is
azzal a küldetéssel dolgozik
majd,hogyakortársmagyar
irodalomalkotásaitminélszé
lesebbkörbenmutassabeaz
olvasóknak.

KovácsDávid

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Megtartotta a magas színvonalat a Bárka
Újabb mozgalmas évet zárt a Bárka irodalmi folyóirat. 
Az esztendôt ezúttal is egy ünnepségen értékelték, 
ahol a visszatekintés mellett kiosztották a Bárka-díja-
kat. Idén az elismerést hárman vehettek át a Sík Ferenc 
Kamaraszínházban.

Elek Tibor, a lap fôszerkesztôje értékelte a 2016-os évet

A magyar kultúra napjára
idénisegykivételeskiállítás
salkészültaMunkácsyMihály
Múzeum.
–Mindenévbenerre az

idôszakra idôzítünk egy
nagy attrakciót kiváltó kiál
lítást. Ugyanakkor fontos,
hogyezekatárlatokvalami
lyenmódonBékéscsabához,
Békésmegyéhez köthetôek
legyenek. Ez a célkitûzés
sikerülttalánalegjobban.A
mostnyílókiállításonbemu
tatjuk Békéscsaba, Békés

megyeeddigrejtettkincseit,
a védettmûtárgyakat – fo
galmazott Ando György, az
intézményigazgatója.
Akiállítotttárgyakelsôsor

ban amisékhez és az isten
tiszteletekhez kapcsolódnak.
Ígymeglehettekinteniamise

ruhákat,aszentáldozásesz
közeit,mintpéldáulkelyheket,
mécseseket,deazúrvacsora
osztáskellékeitisfelvonultatja
a tárlat, melynek legrégebbi
darabjai az 1700as évekbôl
származnak.A templomok
nem mobil berendezéseit,
mint például az oltárok vagy
orgonák,nemtudtukidehoz
ni,dealiturgikustárgyakbóla
legszebbdarabokittvannak–
fogalmazottJankovich-Bésán 
Dénes régész.

Turok Margit,atárlatku
rátora a megnyitón hang
súlyozta, amagyarországi
egyházak által létrehozott
kulturális javakolyankiemel
kedôesztétikai, történelmi
értéket képviselnek, amit a
kulturális örökségünk vé
delmérealkotott törvényünk

sem hagy figyelmen kívül.
Maimûemlékeinkcsaknem
feleegyháziépület.Alapítóik,
az építtetôk felszereléssel is
ellátták ezeket. A történelem
során újabbakkal gazdagod
takazadottstíluskorszaknak
megfelelôen,mindigmagas
színvonalon készült tárgyak
kal,tartozékokkal.Akeresz
tényszellemû festmények,
szobrok, liturgikustárgyak
és épülettartozékok egyegy
adott vallási közösségközös
emlékezetét ôrzik, biztosítják
a történeti folyamatosságot
múlt és jelen között. Ebben
vantársadalmijelentôségük.
AtárlatamúzeumTégla

Termébenmárcius5éig,hétfô
kivételével mindennap 10 és
18óraközötttekinthetômeg.

VágvölgyiNóra

Békés megye kincsestára
Védett egyházi mûtárgyakból nyílt tárlat

Békés megyében mintegy 
kétszáz nyilvántartásba vett, 
védett egyházi mûtárgy leg-
javából nyílt kiállítás a bé-
késcsabai Munkácsy Mihály 
Múzeumban. A református, 
evangélikus, katolikus és a 
román ortodox egyház fel-
ajánlásainak köszönhetôen 
olyan ritkán látott gyûjte-
ményt tekinthetnek meg az 
érdeklôdôk, mely a négy 
egyház használati tárgyait 
egymás mellett vonultatja 
fel.

Egyházi ereklyék a Munkácsy Mihály Múzeumban

A magyar kultúra napján nyílt meg a tárlat

Amegyeszékhelyszívében
helyeztékelazta teljesegé
szében faszerkezetû, barak
kotidézôinstallációt,mellyela
Szovjetunióbahurcoltpolitikai
foglyok és kényszermunkára
ítéltmagyarokszenvedéseire
emlékeznek.Akiállításközel
nyolcszázezermagyar tragé
diájátidézimeg.Közülüktöbb
mint kétszázezren sohanem
tértek visszaa szovjet kény
szermunkatáborok emberte
lenpoklából.
Akülönlegesfotópárokat

alkotó kiállításon úgyneve
zett lentikuláris, vagyis két
nézôpontú fényképeken ele
venednekmeg a Szovjetuni
óban töltött kényszermunka
körülményei, valamint a túlé
lôkrôléscsaládtagjaikrólnap
jainkbankészültalkotások.

AmegnyitónKiss Tibor,Bé
késcsaba alpolgármestere
úgyfogalmazott:ahazájuktól
több ezer kilométerre a mí
nusz 3040 fokos hidegben
szenvedô állampolgárokat a
hitésahazaszeretettartotta
életben.
Az egyik installáción egy

mostkilencvenévesnénilát
ható,akitúlélteaztahárom
ezernégyszáznapot,amita
Gulágonkelletteltöltenieés
mostennyiévutánisegész
ségnekörvend.
–El sem tudjukképzelni,

hogymekkoraerô,hitésélet
ösztönvoltezekbenazembe
rekben, hogy miket éltek túl
ezekbenaz idôkben– tette
hozzáaképeket látvaapoli
tikus.

LaczkóViktória

A történelmi események megôrzése nélkül elveszítjük 
nemzeti múltunk egy darabját – fogalmazott Kiss Tibor al-
polgármester a Gulág Emlékév keretében Békéscsabára 
érkezô „Barakkba zárva – Életre ítélve” címet viselô köz-
téri barakk installáció megnyitóján. Az alpolgármester be-
szédében azt mondta: a hiányos, elhallgatott múltismeret 
eltorzítja a látásmódot és rossz döntésekhez vezet, ezért 
amit egykor ki akartak törölni a nemzet emlékezetébôl, azt 
meg kell ôrizni annak minden szomorú, fájdalmas, feleme-
lô részével együtt. 

rendhagyó kiállítás nyílt 
a gulág emlékévben



A Békéstáji Mûvészeti Tár-
saság a hagyományoknak 
megfelelôen minden esz-
tendôben tart egy közös 
kiállítást. Az egyesület ez-
úttal a magyar kultúra nap-
jához kötôdôen mutatja be 
a tagok legújabb alkotásait 
a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban. Némiképp 
rendhagyó a mostani ese-
mény, mivel a tárlaton kül-
földi mûvészek Békéscsa-
bán, Békéscsabáról készült 
képei is helyet kaptak.

– Amost kiállított, Szent
István téren készült képek
eddig semmilyen formában
nemvoltakláthatóak.Nagyon
örülünkneki,hogyerremost
sorkerülhetett–fogalmazott

Lonovics László, a Békéstáji
MûvészetiTársaságelnöke.
A társaság a nyáron ké

szültképeketBékéscsabavá
rosánakajánlottafel.
– Elsôsorban azt szeret

nénk ezzel a felajánlással

üzenni,hogyaBékéstájiMû
vészetiTársaságáltalszerve
zett mûvésztelep nemcsak
kéréskap,hanemadisavá
rosunknak, az itt lakóknak –
tettehozzáLonovicsLászló.

MikóM.

A pécsi születésû, Mun-
kácsy-díjas Bocz Gyula 
szobrászmûvész alkotása-
iból nyílt kamarakiállítás a 
Munkácsy Emlékházban. 
Az intézmény Új utakon 
Munkácsy nyomában címû 
programsorozatának célja, 
hogy bemutassák a modern 
mûvészeket. A tárlat február 
20-áig látogatható.

Nem volt könnyû felkutatni
Bocz Gyula alkotásait–mond
ta el a Munkácsy Emlékház
mûvészeti vezetôje Mészá-
ros Zsuzsa,akihozzátette,a
mûvészcsaládjaörültameg
keresésnek.
– Rengeteg embert kel

lettmegkérdeznem,mireel
jutottamacsaládhoz,akik

szeretettel fogadtak, fan
tasztikus mennyiségû és
gyönyörûségesszobrokkö
zül válogathattam ki ezt a
néhányatakiállítótermünk
be–árultaelMészárosZsu
zsanna,akiállításmegálmo
dója.

Ezúttal,ahelyszûkemiatt,
csakakisméretûszobrokbe
mutatásáranyílt lehetôség,de
aszakemberekazttanácsolják:
akikíváncsiamûvésznagyobb
alkotásairais,látogassonela
villányiSzobrászAlkotótelepre.

MikóMelinda

– Mekkora segítséget nyújt-
hat a család egy ilyen életmû 
születésében?
–Középiskoláskoromban

úgy gondoltam, hogy akár
csakVanGogh,amûvészet
nekfogokélni.Szerencsére
nem így történt, feleségem
immárnegyvenévesegít,tá
mogatésegybenkritikusais
alkotásaimnak.Egyfajtakülsô
tükörkéntszembesít,ígynem
mehetek tévútra a munkáim
által.Hiszenmielôttmegjele
nikamûvészegykiállításon,
mindigfontosszámáraavisz
szacsatolás.

– Mi tölti ki most a minden-
napjait?

–Mindig,amiveléppenfog
lalkozom, legyen az a tanári
hivatás vagy egymûvészeti
projekt, az a legfontosabb.
Nem könnyû ezeket össze
hangolni,mégis így teljesaz
életem.

– Hogyan indult el ezen 
a könnyûnek semmiképpen 
nem nevezhetô pályán?
–AközépiskolábanMlado

nyiczkiBéla rajztanárom fi
gyeltfelazadottságaimra,én
pedig szinte csüngtem rajta,
bejártam amûtermébe, és
rengetegetrajzoltam.Ezafaj
taambícióésadottságkézen
fogvaindítottelazonazúton,
aminmaisjárok.

– Mit jelent önnek a mûvé-
szet?
– Az alkotótevékenység

egyfajtaönkifejezési lehetô
ség,egybelsôkésztetésbôl
fakadó tevékenység, amely
örömmel töltielamûvészt.
Ugyanakkor egy jó értelem
benvett játék is,egykomoly
játék, amely kiemeli az em
bertahétköznapokból,ésazt
a tudatotalakítjaki,hogy te
remtettvalamit.

– Ha be kellene sorolni az al-
kotásait valamilyen mûvészeti 
stílusba, mi lenne az?
–Mindigafelfedezésivágy

hajtottelôre,amikorúgyérez
tem,hogynemadújatazadott
téma,akkorváltottam.Aha
gyományosfestészetistílustól
kezdveaszitanyomástechni
kájával készítettgrafikákután
a számítógépes gépalkotási
lehetôségek felé fordultam.

Maelsôsorbanatervezôgrafi
ka,atipográfiaésafestészet
foglalkoztat, könyvetésarcu
latotistervezek.

– Miért fontos a mûvész 
számára a nézôk véleménye, 
reakciója?
– Nekem fontos, hogy a

nézô is visszacsatoljon, nem
elég,haélvezettelkészítekés
gyönyörködömegyegymun
kában.Abefogadószámárais
kell, hogy valamit közvetítsen.
Azt, hogymit közvetít, nehéz
szavakkalmegfogalmazni,mert
avizuáliskommunikációüzene
teinehezenverbalizálhatóak.
Úgygondolom,aképabbanaz
esetbenérielacélját,hahatás
salvananézôre,asajátszem
pontrendszere szerint tudjaér
telmezniazalkotásokat.

– Az alkotótársak is fontos 
szerepet töltenek be az életé-
ben.

– A BékéstájiMûvészeti
TársaságaBékésmegyében
élôképzôésiparmûvészek
nek az egyesülete, amely
1991benalakult.Ezaközös
ség nemcsak a mûvészek

érdekeit védi, hanem a tér
ség kultúráját kiállításokkal,
mûvésztelepekkel is gazda
gítja.Nélkülüksenkisemlen
nék,ezakitüntetés ígyazô
érdemükis.
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KULTÚRHáZAKéJJEL-NAPPAL
2017.február10-én,pénteken10–14óráig

farsangiálarcokkészítéseaMeseházban,valamintjelmezestárlatve
zetés.Elôzetesbejelentkezés:30/3834743.

ALKoTÓFIATALoKMÛHELyE
2017.február14-étôlmegtekinthetô

azalkotókörimûhelymunkákbólválogatottkiállításaMeseházban.

THURyGáBoRRETRo-MoZIJA
2017.február15-én,szerdán18órakor

aNemzetiségiKlubházban(Békésiút15.)
Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: SZERELEM –Michael Haneke 
filmje,2012.

KéPZÔMÛVéSZETISZABADEGyETEM
2017.február17-én,pénteken17órától

Aszürrealizmusrealizmusanapjainkalkotóifolyamataiban.
Novák Attila elôadásaaBékésMegyeiKönyvtárban.

KéZMÛVESSZAKKÖRGyERMEKEKNEK

Mindenkedden15órátólÁgi nénivárjaazagyagozáséskézmûvesség
irántérdeklôdôgyerekeket.Részvételidíj:500Ft/alkalom.

FARSANGIKéZMÛVESAJáNLÓ
óvodásésiskoláscsoportokszámára:

Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326370 vagy a
30/3834743telefonszámon.Belépôdíj:300Ft/fô,kiállításokkal.

Választhatófoglalkozások:
Vászonálarcgyapjúdísszel•
Velenceiálarcfestése•
Busóálarckészítése•
Textilszemüvegdíszítése•
Bohóckészítése•
Japánálarcfestése•

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

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

PRoGRAMoK:
• Február 10., péntek 17 óra, SÖMMI
SZAXOFON(Tóth Viktor fújja,Cserna-
Szabó András olvassa),CsernaSzabó
András és Tóth Viktor zenés irodalmi
estje.Moderátor:Kiss László,aBárka
szerkesztôje. Helyszín: Békés Megyei
Könyvtár.

• Február 16., csütörtök 17.30, Sze-
lekovszky László elôadása „Békés
kunhalmai”címmelaLencsésiKönyv
tárban. Vendég: dr. Rákóczi Attila 
fôosztályvezetô, Békés Megyei Kor
mányhivatal,AgrárésVidékfejlesztést
TámogatóFôosztály.

• Február23.,csütörtök15óra,Lip
ták kalendárium kiállításmegnyitó a
Békés Megyei Könyvtárban. A kiállí
tástmegnyitjaMészáros Zsuzsanna, a
Munkácsy Emlékház mûvészeti veze
tôje. A kiállítás kurátora Ván Hajnalka 
mûvészettörténész.

SZoLGáLTATáSoK:
Bakelitlemezek,hangkazettákdigitali•
zálása:400Ft/lemez
Nagyméretûképnyomtatásamérettôl•
függôen2000–6000Ftig

Újra Skool Klub a Békés Megyei
Könyvtárban!Sziasztok Lányok! A nagy
sikerre való tekintettel a fiatal lányokat
programoznioktatóINGYENESSkoolKlub
szakkör 2017ben is folytatódik: március
8átólmájus17éig, játékos formában
ismerkedhetsz meg a kódolás izgalmas
világával és a játékfejlesztés alapjaival a

Scratchprogramozásinyelvsegítségével.
Jelentkezni a Békés Megyei Könyvtár
honlapján tudsz! További információ:
konyvtar.bmk.hu,skool.org.hu
Valentin-napibeiratkozásakönyvtárban!
Február14én,keddenfélévreingyenesen
iratkozhatnak be az olvasásra vágyó
házaspárok és szerelmespárok. Az
olvasójegyfélévreszól:könyvek,CDés
DVDlemezekkölcsönzéséreisjogosít.
Filmezésakönyvtármoziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezôk
akár moziszobában is megtekinthetik a
könyvtár állományába tartozó DVDket.
A filmnézôknek 2 db televíziót, valamint
fejhallgatókat biztosítunkaminél tökéle
tesebbmozizásérdekében.
Elektronikuskönyvekletöltéseingyen
(többmint40000kötet31témában)!
Abeiratkozottolvasókidegennyelvû(pl.
angol, német, francia és spanyol) elekt
ronikuskönyveket tölthetnek le ingyene
sen,akárotthonrólis.AzEBSCOeBooks
alkalmazás letöltése után okos készülé
ken (androidra, iOS) ismegtekinthetik a
kikölcsönzött ekönyveket (http://tinyurl.
com/zjx5lkk).
Büféakönyvtárban!MegnyitottaKönyv
tárBüfé:térjenbeegyfinomkávéra,teára
vagy válogasson kedvére a sütemény,
péksütemény,szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig 7.30tól
15.30ig,szombatonésvasárnapzárva.
Mindenkitszeretettelvárunk!

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:Ügyeletiidôbenelérhetôszolgáltatások:
napilapok,visszavétel,hosszabbítás,internetezés,számítógéphasználat:

Hétfô:9.00–14.00.Kedd–péntek:9.00–11.00

Békéscsaba kultúrájáért díjat kapott lonovics lászló
„Mindig a felfedezési vágy hajtott elôre”

Idén is átadták a „Békéscsaba Kultúrájáért” díjakat. 
Lonovics László magas színvonalú mûvészeti tevé-
kenységéért és példamutató, szakmai alázattal végzett 
mûvészetszervezô munkájáért Szarvas Péter polgár-
mestertôl vehette át a kitüntetést.

Szarvas Péter polgármestertôl vette át a díjat a mûvész

kiállítás Békéscsabáról Bocz gyula szobrai

A Csabagyöngyében láthatóak az alkotások



– Hogyan fogadták az elis-
merést az ott dolgozók?
– Mind a harmincketten

együtt lepôdtünk meg és
örültünk, amikor megkaptuk
eztazelismerést,amitazótaa
könyvtáripultbanbárkimeg
nézhet nálunk. Ezzel is arra
szerettük volna felhívni a fi
gyelmet,hogyazok,akikiga
zánmegérdemlik ezt a díjat,
ottülnekazolvasókközött.

– A könyvtárból ma már 
nemcsak könyvet lehet köl-
csönözni, hanem számos 
program közül válogathatnak 
az ide betérôk.

– 1952 óta mûködik a
könyvtár, elsô pillanattól
kezdve fontos része volt az
itteni életnek a programok
szervezése. Mi ezt a hagyo
mányt vittük tovább. Ugyan
akkor, akárcsak régen,most
isfigyelnikellarra,mitörténik
körülöttünk, mire van szük
ségük az itt lakóknak. Így
azon kívül, hogy különbö
zôországosprogramokhoz
csatlakozunk, mint a Könyv
tári Éjszaka, saját ötleteinket
is igyekszünk megvalósítani.
Ilyen amár rendszeresnek
mondható autóbuszos kirán

dulásunk is,aholnemcsaka
környék könyvtárait látogatjuk
meg, hanem az ottani kas
télyokat, kiállításokat is felfe
dezzükolvasóinkkal.

– Tavaly is színes programok-
kal várta az olvasóit a könyvtár, 
melyek voltak ezek közül a leg-
emlékezetesebbek?
–Nehézkiemelniezekközül

egyetis,hiszenmindegyikva
lamiértfontosvoltaszámunk
ra. Legutóbb Szelekovszki 
László szobraiból rendeztünk
be kiállítást a Lencsési Tag
könyvtárban,denagybüszke
séggeltöltötteltavaly,mikora
gyerekkönyvtárunk megnyer
te az ország legkreatívabb
könyvtárosainak járó Vándor
bagolydíjat.

– Az idei évben mire készül 
a könyvtár?
–Atöbbitelepülésikönyv

tárhoz hasonlóan ebben az

évben mi is nagyobb hang
súlytfogunkfektetniazinfor
matikaifejlesztésekre.Talána
legfontosabb dolgunk most,
hogy ezt a rohamosan sza
porodó adatbázist megmu
tassukmindenkinek.2017tôl
egyolyankönyvtárirendszer
alakul,amibenországosszin
ten történikagyûjtés,ésaz
tánezeketakárotthonrólisel
lehetmajdérni.

– Az elmúlt évtizedek alatt 
mennyit változtak az olvasók?
–Aztlehettapasztalni,hogy

egyrekevesebbkönyvetvásá
rolnakazemberek,valaminta
komolyabb,drágábbkiadások
iránt még kisebb a kereslet.
Denincsenekveszélybensem
a könyvkiadók, sem pedig a
könyvtárak. Hiszen szükség
van a papír alapú olvasmá
nyokraésmégsokáigfognak
könyveket kölcsönözni. Ezzel

együtt az elektronikus szol
gáltatásokraisvanigény,mert
egyre kényelmesebbek va
gyunk,deakönyvekvarázsa
sem fog eltûnni. Ha gyorsan
kell információ,akkorelektro
nikus úton keressük, viszont

ha ki szeretnénk kapcsolód
ni,elmélyülni,aztcsakisegy
könyvvel tudjuk megtenni.
Szükségünkvanarra,hogya
fantáziánkat használjuk, ami
benakönyvekmaisnagyse
gítségünkrevannak.
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ARANyJáNoS
MÛVELÔDéSIHáZ

Február11.,14.00
Haladó Nemezelô klub Gerlai 
Ferencné vezetésével
Február25.,10.00
Kemenceavatóünnepség
Fellépnek: Arany Menyecskék
Népdalkör, Csabagyöngyei Nép
táncegyüttes,AranyJánosSzín
kör

KözöspontTeaház:
Farsangialakoskodások–„Csa
baimedvés”
Ételkóstoló,farsangijátszóház

JAMINAIKÖZÖSSéGIHáZ

Február10.,17.és24.,17.00
Önvédelmitanfolyam
Február13.és27.,10.00
BabaMamaKlub
Február16.,16.30–18.30
Csoda Mûhely – kreatív foglal
kozások
Február17.,18.00
EgészségKlub
Február18.,15.00–17.00
Népi Díszítômûvész Szakkör
foglalkozása

XV.CSABAIFARSANG:
Február18.,15.00-24.00
JaminaiFarsangolóésFarsangi
Bál
15.00–17.00JaminaiFarsango
lógyerekeknek
17.00–24.00
FarsangiBálfelnôtteknek
Február20.,10.00
VarázsénekHevesi Imrével

MUNKáCSyEMLéKHáZ

Február10.,17.00
Boldogságklub–aJobbVeleda
VilágAlapítványprogramja
Február21.,11.00
„Munkácsyszületésnapjára”
Tornyai János kamarakiállítása
Hódmezôvásárhelyrôl

XV.CSABAIFARSANG:
Február22.,10.00
Ovis farsang – „Mackó bácsi
ébredjfel”címûmesejátékGabi 
NagyiBábszínházától
Bejelentkezés február 17éig a
66/442080astelefonszámon.
Február24.,18.00
Asszonyfarsang. Bejelentkezés
a66/442080astelefonszámon.
Február28.,15.30Mûvészet
történet elôadássorozat: A ku
bizmusésafuturizmus

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY 

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

Február10.,15.00–22.00
AKultúrházakÉjjelNappal rendez
vénysorozat keretében: „Éjszakai
bevetés”–Vetélkedôk,szabadidôs
játékok,szórakoztatóprogramok
Február 14., 19.00HollywoodBé
késcsabán.Hans Zimmer-est–Ven
dég:Lisa Gerrard
Február25.,18.00AX.HatárMenti
Karvezetôi és Énekkari Kurzus ke
retében: „Reformáció 500” Emlék
hangverseny

XV.CsabaiFarsang

Február18.,10.00–13.00
VarázslatosKölyöksziget
Óz,acsodákcsodájajegyében
Február18.,19.00
CSÍKJÁNOS:ÚGYÉLNI,MINTA
FÁK–lemezbemutatókoncert
Február21.,8.00–16.30
SuLink–városiifjúságivetélkedô
Február24.,20.00
BYEALEXÉSASLEPPKONCERT
Február25.,16.00
VI.BékésMegyeiHázipálinka
Versenyeredményhirdetése
Február25.,18.00TélûzôKisze
babaégetés.Kísérôrendezvény:
IV.TélûzôMaskarásFelvonulásaz
Élôvízcsatornamentén
Február25.,19.00Guzsalyastánc
ház–zenélaBerbécszenekar
Február28.,19.00L’ARTPOUR
L’ART:HALVÁNYLILAGÔZ

KIáLLÍTáSoK

Február16.,17.00
Kéri László Mítoszok ésmisztikum
címûkiállításánakmegnyitója
Megtekinthetômárcius28áig.
Február20.,17.00„Kultúrákarcai”
címûmaszkkiállításmegnyitója
Megtekinthetômárcius16áig.
Február 25., 11.00Októberi Tûz
virágok1956„Egymondatazsar
nokságról”c.kiállításmegnyitója
Megtekinthetômárcius30áig.
Békés megye nemzetiségeinek
népviseletecímûkiállítás
Megtekinthetôfebruár18áig.
ABékésMegyeiCsalád,Esélyte-
remtésiésÖnkéntesHáz(CSEÖH)
„Amicsaládunk”címûgyermek-
rajz-kiállítása
Megtekinthetôfebruár23áig.
ABékéscsabaiEvangélikusGim-
náziumtanulóinakkiállítása
Megtekinthetôfebruár23áig.
„Tegnap–Után”címûfotókiállítás
Megtekinthetômárcius2áig.
PetôLászló„Természetiésépített
örökség”címûfotókiállítása
Megtekinthetômárcius7éig.

Programjainkról bôvebben awww.
csabagyongye.com oldalon és
facebookoldalunkontájékozódhat
nak.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

KIáLLÍTáSoK

•Afotózáselmúltévtizedeinekeszközeicímûtárlatáprilis14éigtekinthe
tômegaközösségiházelôterében,hétköznapokon8tól20óráig.

•Február17.,péntek17.30óra–Bácsfalvi Zoltán békéscsabaialkotófest
ményeibôlösszeállítottkiállításmegnyitója.AmegjelenteketköszöntiTa-
kács Péter,aközösségiházvezetôje.MegnyitjaTúriné Kovács Márta, aPol
gármesteriHivatal oktatási, közmûvelôdési, ifjúsági és sportosztályának
vezetôje.KözremûködnekaKeményGitárklubtagjai.

FARSANGIJáTSZÓHáZ

Február18.,szombat10-tôl12óráig–farsangidekoráció,bohócfigurák,
szemüveg,csörgôrúdkészítése.AfoglalkozástUjj Éva vezeti.

ISMERETTERJESZTÔELÔADáS

Február20.,hétfô14.30óra–Varga Edit fizioterápiásasszisztenstartve
títésselegybekötöttelôadástaNyugdíjasklubban„Lehetôségekakórház
fizioterápiásosztályán”címmel.

KIRáNDULáS

Február26.,vasárnap–ATermészetjárókörkirándulásaGyulára.Program:
aKörös-vidékiVízügyiFelügyeletTájvízházmúzeumánakmegtekintése,
vezetôvel.Belépô:300Ft. Indulás10.00órakorazautóbuszpályaudvarról
Gyulára.Várhatóhazaérkezés13órakor.

ToRNáK

•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15tôl9.15óráig.
•Baba-mamatorna–mindenkedden9.30tól10.30igegyéveskorfölöttés
10.30tól11.30óráig3hónaposkortól.

•Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkeddenéscsü
törtökön14.30tól15.30óráig.

•Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–minden
kedden16órakor.

•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17
órakor.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

•Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30tól19.30óráig.
VezetiKvasz Edit aerobicoktató.

•Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45tôl20.45ig.Vezeti:Máté 
Zsolt.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456177

Email:lencsesikozhaz@gmail.com

a Békés Megyei könyvtár munkáját is elismerték
Szükség van a papír alapú olvasmányokra

A Békés Megyei Könyvtár 1952 óta szolgálja Békéscsa-
ba lakosságát. Több országos rendezvényhez csatla-
kozik évrôl évre, amely a várost is népszerûsíti. Ezt a 
munkát díjazta idén a közgyûlés, mikor az intézmény 
dolgozóinak ítélte oda a „Békéscsaba Kultúrájáért” ki-
tüntetést, melyet Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazga-
tója vehetett át.

A magyar kultúra napja alkalmából kapta a könyvtár a díjat

Húszéves a Márvány Fotómûhely
A Lencsési Közösségi Házba 
invitálta 15 évvel ezelôtt az 
akkor még hontalan Békés-
csabai Márvány Fotómûhely 
tagjait Takács Péter, a ház 
vezetôje. Ennek a közös lét-
nek köszönhetô, hogy már 
egy évtizede sikeresen zajlik 
az országosan is egyedül-
álló „Digiporáma Fesztivál”, 
illetve a „Csak tiszta forrás-
ból” címû fotópályázat. 

Bazsó Imre alapító sajnos
már nem lehet közöttünk, fo
galmazott Katona Tamás, az
amatôr fotósokat maga köré
gyûjtô mûhely vezetôje. 20
éve tizenötenalapítottákmeg
–helyhiányában–aMárvány
cukrászdábanaFotómûhelyt.
Nevüket törzshelyükrôl kap

ták. 2001tôl viszont otthonra
leltek, meghatározó tagjaivá
váltakaLencsésiKözösségi
Háznakésalakótelepközös
ségének.
Amostnyílójubileumitárlat

41képbôláll,ígyállítvaemlé
ketazelmúlt20évnek.Arend

hagyógyûjteménymellettafo
tózásretroeszközeitbemutató
kiállítás,portréfotózásészá
róakkordként egy városi séta
fotós szemmel elnevezésû
programzárjaajubileumiren
dezvénysorozatot.

MikóMelinda

Negyvenegy képbôl állították össze az idôutazást

A gyulai Almásykastély fel
újítás elôtti és az azt köve
tô állapotát is bemutatják
Bagyinszki Zoltán fotói,me
lyekbôlkiállításnyíltaBékés
Megyei Kormányhivatalban.
Agyulaifotográfustöbbéven
át készített képeket az épü
letrôl,kamerájávalegyszerre
láttatjaamúltatésajelent.A
„Történelem, mûvészet, új
jászületés” címû tárlattal a
szervezôk a magyar kultúra
napjaprogramjáhozkapcso
lódtak.
Több olyan fotót is készí

tett amûvész, ahol a tech
nika segítségével egyetlen
képben láthatjukazAlmásy
kastély régi és új állapotát,
akiállításeztazátalakulást
hivatottbemutatni.

Az alkotónak a képekkel
egyfajta kulturálismisszió is
voltacélja.„Pedagógusként,
népmûvelôként szeretném
megmutatni mindenkinek,
hogyezazországvalóban
nagyongazdag” –hangsú

lyozta Bagyinszki Zoltán fo
tográfus.
Akiállításfebruár13áiglát

hatóakormányhivatalban,utá
naMagyarországszámostele
pülésénleszmegcsodálható.

ZsírosAndrás

történelem, mûvészet, újjászületés

Petróczki Zoltán, a kormányhivatal vezetôje nyitotta 
meg a kiállítást



AGyöngyhajú lányballadája:
egytörténet,amitmindenkiát
élt,akivoltfiatalésszerelmes!
Az elsô, vad szerelem törté
neteaz idén55évesOmega

együttes21ikonikusslágert
feldolgozótáncosmusicalje.
– Célunk, hogy olyan mi

nôségiprodukciókatállítsunk
a színpadra, melyek hosszú

távonismegálljákahelyüket,
elnyerikaközönségérdeklô
dését.Ilyendaraba„Gyöngy
hajúlányballadája”is–emelte
kiVona Tibor,azExperiDance
alapítóügyvezetôigazgatója.
Nemzedékekáltalismertda

lokszerepelnekadarabban.
– Az Omega képes volt

arra, hogy zenéjével meg
érintseahazaiésnemzetkö
ziközönségetegyaránt,ami
feladatunkazvolt,hogyamár
meglévôhözhozzáadjunkva
lamiújat–mondtaelRomán 
Sándor,azExperiDanceala
pítója,mûvészetivezetôje.
AzExperienceProduction

mellett a hazai zenei élet le
gendás,55éveszínpadon

álló zenekara is elkötelezett
a magyar értékek és azok
népszerûsítése iránt. En
nek keretében vállalták el a
világhírûhungarikum,Csabai
kolbász nagyköveti szerepét
és ezért hoztak létre közös
produkciótaméltánnemzet
közi sikereket elért Experi
Dancetáncszínházzal.
–Végtelenülnagymegtisz

teltetés, hogy musical szüle
tettazOmegaslágereibôl.Ez
nemcsupánegytémaésda
lok,annálsokkaltöbb:azEx
periDanceegymesét írt köré
– tette hozzá Benkô László
Kossuthdíjasmagyarzenész,
azOmegaegyüttestagja.

Bali-HatalaBoglárka
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Vízkereszt ünnepével hiva
talosan megkezdôdik a vi
gasságésabálakszezonja,
a farsang. Az embereknek
a kalendáriummeg a divat
úgyszólván kötelességé
vé tette, hogymulassanak.
Azoknak volt jó farsangja,
akikigazán,szívbôlhódoltak
hajdan a karnevál örömei
nek.Ígyvélekedtekerrôlmár
több századokkal ezelôtt.
Pontosannemtudni,Csabán
miótahódolnakafarsangivi
gasságoknak.AVigarda (vi
gadó)ésaszínházépületfel
épültéig a bálakat a Casino
épület nagytermében tartot
ták.Lebontotthelyéreépülta
Vigarda1879ben.Közvetlen
ezutánlettavigadóafényes
bálok és vigasságok legfel
kapottabbhelyszíne.
Farsangi visszatekinté

sünkbenaz1880.évi,aváros
egyiknagy legendásbáljáról
éskisebbekrôlemlékezünk.

Csabaigazdákbálja

Az új Vigadó fényes díszes
termében Lepény Pál bíró,
tekintélyesnagygazdaés15
elôkelô gazdával olyan lát
ványos bált rendezett,mely
párját ritkítjaCsabán – írta

báli tudósításában a Békés
megyeiKözlöny.Abálterem
ben ültek a gardedánok, a
nagygazdaasszonyok,anyák
prémesbekecsekben,agaz
dák,posztó téliruhájúcsiz
más apák örömtôl sugárzó
arccal, s nézve a pôre ing
bentáncoló„mladeneceket”
(fiatalokat), „chlapeceket” (fi
úkat),ahátulkétméternyiszé
lesszoknyákatviselô„djovká
kat” (lányokat). Köztük igézô
szépségûszôkeésbarnaan
gyalok vannak oly finom vo
násokkal,oly fehérnyakkal,
hogy bármely grófnô kisasz
szonynakisbeillenék.Alegé
nyek,többnyireszéles,egész
séges képû fiúk, táncoltatják
ahölgyeket.Acsárdásokat
150párlejtettefestôicsoport
ban.Atáncolókköztvoltaka
nagygazdák feleségeikkel.
Aparkettenropták:Bartóky
Lászlóné, Szeberényi István
né, Szemián Gizella és több
elôkelôcsaládtagjai.Abálon
mindentáncokatjárhattákaz
összesen 123 család meg
hívottjai, akik fedezték a bál
költségeit.
A meghívott száz család

is jól mulatott a legnagyobb
rendbenlezajlottbálon,amely
eltartottreggel6óráig.

Kereskedôkfarsangja

AVigadóbanrendezetttánc
estélynemvoltolyannépes,
mintagazdáké,deamegje
lentek kitûnôen mulattak. A
leányok, asszonyok elegáns
színes ruháikban sokat tán
coltak.Anégyeseket86pár
táncolta.Abálozókköztjelen
voltaknevesismertkereske
dôk: Deutsch, Friedmann,
Klein, Rosenthal, Kulpin,
Lôwi, Gruber családok. A
bálanyagilag issikeresvolt.
A bevétel a könyvtár alapját
növelte.

Kômûves-ésácssegédek
bálja

APrófétavendéglôbenrende
zettfarsangibál(jókedélyes,
sikeresmulatság) reggelig
tartott.Azelsônégyestötven
pártáncolta.Arésztvevôleá
nyok és asszonyok névsorát
hosszanközölteasajtó.Abál
tisztesbevételétafentiegylet
könyvtárukjavárafordítja.
Százharminchétéveacsa

baiak igazszívbôlhódoltaka
farsangörömeinekvízkereszttôl
februárhuszonharmadikáig.

GécsBéla

Békéscsaba anno
Csabai farsangi bálok 1880

A Vigarda és színházépület 1880-ban, a fotót az Ország 
Világ címû korabeli újság közölte

AbékéscsabaiÁrpádGyógy
és Strandfürdô továbbra
is folyamatosan várja ven

dégeit, akik közül a Csabai
Mérlegolvasóiismétjelentôs
kedvezménnyel vásárolhat

nakbelépôt.Aki kivágjaés
a jegypénztárnál felmutatja
azalábbikupont,olcsóbban

strandolhatfebruár9.ésmár
cius5.között.Felhívjukolva
sóink figyelmét, hogy csak
az adott idôszakra szóló
kuponok használhatóak fel.
Bôvebb információ a www.
arpadfurdo.huoldalonolvas
ható.

Ismét kedvezményesen fürödhet az Árpád-fürdôben

k U P O n a k C i Ó

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  2 0 1 7.  f e b r u á r  9 .  é s  m á r c i u s  5 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

zenés komédiával nyitott 
a Jókai színház

Különleges díszbemutatóval indult az év a Békéscsabai 
Jókai Színházban: Ivan Kušan Balkán kobra címû mûve 
Tasnádi István átdolgozásában, Katkó Ferenc rendezésé-
ben került színre. A díszbemutató házigazdája a Békés-
csabai Médiacentrum Kft. volt.

ABalkánkobraelôadásterô
teljes karakterek nagyszerû
összjátéka teszi élvezetessé.
A darab egyik fôszereplôje,
AnkicamegformálójaKomáro-
mi Anett.Aszínésznôúgyfo
galmazott:nagyonszeretiaz
elôadástésaszerepet is.Az
elôadásban együttmûködtek
a Kárpátaljai Megyei Magyar
DrámaiSzínháztagjaival,akik
kel hamar egymásra hango
lódtak.
– A különleges világot

megteremtôdarabjól illesz
kedik a Jókai színes éves
mûsortervébe–mondtaSe-
regi Zoltán, a Békéscsabai
JókaiSzínházigazgatója.
Az igazgató szerint aBal

kán kobra egy nagyon jó és
fergetegesvígjáték.
A Balkán kobrapremier

után finomételek, táncelô
adások és zene társaságá
bantöltöttékelaszombates
tétaszínészekésvendégeka
Vigadóban.Adíszbemutató
házigazdájának szerepét a
Békéscsabai Médiacentrum
vállaltamagára.AMédiacent
rummáramegalakulásakor
célkéntfogalmaztameg,hogy
közszolgálati jellegû média
szereplôkéntkívánjelenlenni
amegyemédiaszereplôi kö
zött– fogalmazottOpauszki 
Zoltán,aBékéscsabaiMédia
centrumKft.ügyvezetôje.
–Meghatározó,közszolgá

lati médiaszereplôvé kíván
tunkválni–mondtaazügyve
zetô.–Ebbôlkövetkezikazis,
hogyaváros,amegyekultu
rálisésközmûvelôdésiéletét
erôteljesenszeretnénkbemu
tatniéseljuttatniamegyepol
gáraihoz.Ezért fontos,hogy
ezekkelazintézményekkel–a
JókaiSzínházzal,aMunkácsy
MihályMúzeummal,aCsaba
gyöngye Kulturális Központ
talésmásszereplôkkelegy
erôsegyüttmûködéstalakít

sunkki.Erreszámospélda
voltmár ebben az évben is,
közös produkciókat hoztunk
létre,ésezazelôadásisebbe
illeszkedik.
AMédiacentrum része a

CsabaiMérleg címû, vala
mennyi békéscsabai háztar
tásba eljutó, ingyenes városi
lap,abehir.huhírportál,vala
mint az újonnan létrehozott,
7.Tv, közszolgálati városi
televízió.Ehárommédium
egységes, integráltszerve
zetet képez – emlékeztette a
jelenlévôketOpauszkiZoltán,
hozzátéve:aMédiacentrum–
abékéscsabai,Békésmegyei
intézményrendszer eleme
ként–aktívansegítiavárosi,
megyei rendezvények, prog
ramok,események,kiállítá
sok,koncertek,színházidara
boknépszerûsítését,erôteljes
támogatástnyújtvaezzelBé
késcsaba és Békés megye
településeinek valamennyi
kulturális, közmûvelôdési in
tézményének.
AzestmûsorvezetôjeSza-

bó László,aMagyarTeatrumi
Társaság titkáravolt,akiúgy
véli,adíszbemutatók100szá
zalékkalmegnövelikaszínhá
ziélményt.
–Aközönségborzasztóan

szereti,haegypicittöbbettud
meg egy elôadásról, amikor
látjaaszínésztcivilben,ami
kor hall pár mondatot arról,
miként jött létre az elôadás,
hogyanpróbáltak, rontottak
el dolgokat, nevettek vagy
sírtakapróbánaszereplôk.
Ezek a premier utáni alkal
mak, amikor találkozhat al
kotóésnézô,mindenképpen
hozzátesz az élményhez, hi
szenúgymennekinnenhaza
a nézôk, hogy közvetlenül a
színészek szájából hallhatják
hogyanjött létreaprodukció
–fogalmazottaszakember.

VágvölgyiNóra

Omega-slágerekkel játszották el a balladát

a gyöngyhajú lány balladája
Január 27-én Békéscsabán mutatták be a táncos produkciótJanuár 27-én Békéscsabán mutatták be a táncos produkciót



A farsang,mint a tél temetés
fontos mozzanata, egyben a
báli szezon fontosmomentu
ma volt a miénket megelôzô
két évszázadban is. A bálok
mindig valamely kalendáris,
egyházi ünnephez kötôdtek,
elsôsorbanazújév,afarsang,
ahúsvétésapünkösdadtak
alkalmat a vigasságra. Ezek
abálokszolgáltaktáncésis
merkedésialkalommalahelyi
ifjúságszámára.
Anyárimunkákvégeztével

vette kezdetét a báli szezon.
A Békés címû korabeli lap
ban megjelent meghívók és
cikkekszerintazegyeskörök
igyekeztekegymástfelülmúlni
etéren.Acikkírókgyakranjel
zik,hogyokosabblennenem
ugyanazonanapon tartani a
bálokat,hogyneosszákmeg
a közönséget.Ezekabeszá
molók több szempontból is
igen tanulságosak számunk
ra. Rendszerint a belterület
köreinek mulatságairól írnak,
és a megjelentek létszáma,
nemi összetétele mellett tár
sadalmi hovatartozásukról is
kendôzetlenülszólnak.Pillant
sunkbeezekbeajelentôsese
ményekbe:„AzÚjvárosiOlva
sókörházvételialapjajaváraf.
hó 12én saját helyiségében

zártkörû tánczmulatságot
rendez.FarkasJánoszene
kara fog játszani. Kezdete 7
órakor.Beléptidíj50kr.Felül
fizetésekköszönettelvétetnek
s lapunkban nyugtáztatnak”.
Ugyanerrôlabálrólkésôbbígy
írnak:„köznépünkelôkelôcsa
ládjaisazuriosztálybólisigen
sokanvettekrészt(...)reggel8
óráigtartott(...)ifjainkkiválóan
szép magaviselete, jókedve”.
„Akath.olvasóköra»Korona«
vendéglôtermeiben1883.évi
január 7én saját könyvtára
javára zártkörû tánczvigalmat
rendez. Belépti díj: szemé
lyenként 50 kr. Kezdete este
8 órakor”. „A katholikus kör
bálja – habár nem volt olyan

látogatottmint amúlt évi – f.
hó 7én meglehetôsen sike
rült.Anôiközönségetegykét
földészlány kivételével ezúttal
kizárólag az iparos osztály
szolgáltatta. A bál reggel 6
órakorértvéget”.
A mulatságokat valamely

kocsmábanvagysajáthelyisé
geikbenrendeztékmeg.Abe
lépôdíjmellettaruhatáripénz
jelentettbevételt,mígazitalok,
zenekar, zenedíj voltak a jel
lemzôkiadások.Abálok fon
tosságát mutatja, hogy azok
rendszeres témái a választ
mányi és a közgyûléseknek
is.AGyürkehelyiFöldmûvelôk
Olvasóköre1946banpéldául
azt nehezményezte, hogy a

kör által tartott táncmulatsá
gokonnempusztánahelyiifjú
ságvettrészt,ezértaugusztus
25ei választmányi ülésükön
arról határoztak, hogy eze
ken ezután külsô tagok nem
lehetnek jelen. Késôbb a
gyürkehelyiek az 1948. janu
ár 25ei közgyûlésükön arról
ishatároztak,hogyajövôben
az ifjúságmellé idôsebb kör
tagokat fognak felügyelônek
kijelölni a bálokon. A közös
ségen kívüliekkel szembeni
idegenkedésrôlegyidôsgyu
lai adatközlôm is beszámolt:
szerintearraisvoltpélda,hogy
a magyarvárosi fiatalokat el
zavarták,haanémetvárosilá
nyokkalakartakmulatni.

2012 után immár második
alkalommal nyerte el a Csa
bagyöngye a Minôsített Köz
mûvelôdésiIntézménycímet,
ezzel2016banazországban
elsôkéntsikerültmegvédenie
minôségcímét–írjaközlemé
nyébenakulturális központ.
Az intézmény az ismeretter
jesztés, kiállítás, mûvelôdô
közösség, közösségi szol
gáltatás,rendezvényésszár
maztatott szolgáltatás kate

góriákban ért el kiemelkedô
teljesítményt.
Az elismeréstHoppál Pé-

ter kultúráért felelôsállamtit
káradtaátamagyarkultúra
napja állami ünnepségén
Szente Bélának, a Csaba
gyöngye Kulturális Központ
igazgatójának a budapesti
Vigadóban.
A kitüntetés nemcsak az

intézmény, hanem városunk
büszkeségeis.
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M e s é l Ô  M Ú z e U M
Báli élet Békés megyében a századfordulón

A CsabaPark étterme vá-
lasztékos, házias ételeket 
kínál kedvezô árakon. 

Az étterem hétvégén, szom
batonésvasárnapkülönleges
akcióval, szabadszedéses,

svédasztalos kínálattal várja
avendégeket,azárisbaráti:
2250 Ft/fô. A CsabaiMérleg

olvasóiahétvégi,svédasztalos
kínálatbólkaphatnak500forint
kedvezményt, legalább két
ebédfizetéseesetén, febru
ár11–12én,18–19én,25–
26ánvagymárcius4–5én.
RendezvényeseténaCsa

baParkétteremaváltoztatás
jogátfenntartja.
Akedvezményhétvégén

11és 15óra között vehetô
igénybe legfeljebb egy óra
idôtartamban.

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel a CsabaPark éttermében

CsabaPark étterem kupon

Beváltható 2017. február 11–12-én, 18–19-én, 25–26-án vagy március 4–5-én
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

Egy számlánál egy kupon váltható be, más kedvezménnyel nem összevonható.

500 Ft

k U P O n a k C i Ó

Békéscsaba a jubileumra 
készül

Megalakult a Békéscsaba 300 Várostörténeti Emléktestület

Szente Béla igazgató, Závogyán Magdolna államtitkár 
és Herczeg Tamás igazgatóhelyettes

Korabeli báli meghívó a Munkácsy Mihály Múzeum 
történeti gyûjteményébôl

Korabeli báli táncrend a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
történeti gyûjteményébôl

Békéscsaba újjáépítésének
idôpontját1718rateszikatör
ténetírók,ígyakövetkezôesz
tendôa300.évfordulómeg
emlékezésére ad alkalmat.
Ando György emlékeztette a
jelenlévôket, hogy nemcsak
ezt anevesdátumotünnepli
a megyeszékhely jövôre,
hanem a várossá nyilvánítá
sának 100. évfordulóját is. A
Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatója több programja
vaslattaliselôálltazülésen.
– Nálunk nincs kirakva,

hogy Munkácsy városába
érkeztünk. A fôutakra egy
nagyon szép táblát vagy
akár egy óriási Munkácsy
alakotiskilehetnehelyezni.
Ígymindenki tudtára adhat
nánk,hogyMunkácsyváro
sábaérkezett – fogalmazott
azigazgató.
Ezenkívül kiadványok,

vetélkedôk, állandó kiállítá
sok és egy emléknap ötlete
is felmerült, amelyet egy, a
Fôtérentartottistentisztelettel
kötne egybe Ando György.
Ehhez kapcsolódóan szólalt
felKutyej Pál evangélikuslel
kész,akiaztjavasolta,ameny
nyiben a kezdô istentisztelet
a Fôtéren lesz, akkor a záró
istentisztelet – az akkorra
minden reménységszerint
megújuló–evangélikusnagy
templombanlehetne.

Mácsai Sándor, a Békés
csabai Hagyományôrzô Kul
turális Kör elnöke szerint ér
demes lenne aMolnárházat
érintô várostörténeti sétát is
beleszôni az emlékév prog
ramjaiközé.Miklós Attila politi
kushozzátette,azIfiházbólin
dultzenekarokösszegyûjtése

isrészelehetneazesemény
nek. Csicsely Ilona képvise
lôerôsítenéaszlováknyelv
megjelenését, Szente Béla,
a Csabagyöngye Kulturális
Központ igazgatója az érték
tár rendezését említette, Ra-
konczás Szilvia, a könyvtár
igazgatója pedig felajánlotta
az intézményben található,
az 1800as években íródott
könyvgyûjteményt,amitkiállí
tásokhozéskiadványokhozis
felhasználhataváros.
Aközgyûléstavalyszavaz

tamegazeseménysorozatot
koordináló emléktestület lét
rehozását.ABékéscsaba300
Várostörténeti Emléktestület
feladata,hogyösszeállítsaaz
emlékévprogramjait,ügyel
jen a hitelességre, a méltó
lebonyolításra és garanciát
jelentsenaszínvonalasmeg
valósításra.
– Már ma egy fantaszti

kusötletésgondolatbörze
történt itt a városháza dísz
termében.A jelenlévôkközül
szinte mindenki hozzászólt,
rendkívüljóésszínvonalasöt
leteketmondtakelakollégák,
amelyek felhasználásával,azt
gondolom, igazán impozáns
rendezvénysorozatot tud az
önkormányzat 2018ra szer
vezni–összegezteazelhang
zottakatSzarvas Péter polgár
mester.
A várhatóan egész éves

rendezvénysorozat 2018. ja
nuár22én,amagyarkultúra
napján indul.Azönkormány
zat erre a célra 1,5millió fo
rintot különített el a költség
vetésbôl, valamint figyeli a
pályázatilehetôségeketis.

VágvölgyiNóra

Megtartotta elsô, egyben alakuló ülését a Békéscsaba 
300 Várostörténeti Emléktestület hétfô délután a város-
háza dísztermében. Szarvas Péter és Kiss Tibor mellett 
civil szervezetek, egyházak képviselôi, az önkormányzati 
képviselô-testület tagjai és kulturális intézmények veze-
tôi vettek részt az eseményen.

Negyedik születésnapját ünnepelte január 22-én a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ. Ezen a napon újabb kitünte-
téssel ismerték el a kulturális központban folyó munkát.

Állami kitüntetést vehetett át
a Csabagyöngye

a CsabaParkban minden-
nap történik valami!

Munka közben is kell egy jó ebéd, ehhez éttermünkben
egymeglepetésisjár.
Hétfônamenühözmásnapraszólómenükupontadunk,•
keddenamenümellékóstolóaCsabaParktermékeibôl,•
szerdánbôségnap,amenütsvédasztalrólfogyaszthatja,•
csütörtökönmenühözadjukvacsoráját,•
péntek a szerencse napja, a heti menüt fo•
gyasztókközöttajándékotsorsolunk
szombatvasárnapcsaládinap,agyerekek•
ingyenebédelhetneksvédasztalunkról.

Akciónkkezdete2017.február13.
Részletekacsabapark.comoldalon
vagyaCsabaParkfacebookoldalán.
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– Talán példázza az én
sorsomazt,hogyegykisver
senyrôlellehetjutnianagyra
– köszöntötte a kiváló spor
tolókat a rendezvény dísz
vendége,Skaliczki László, aki
Újkígyósról indulva 2004ben
a magyar férfi kézilabdavá
logatottat vezette szövetsé
gi kapitányként az olimpiai
elôdöntôig.

Pavuk TíraaKoppBékés
csabaiAtlétikaiClubegyikifjú
reménysége.Aközéptávfutó
álma,hogyrangosnemzetkö
zi versenyeken vegyen részt
felnôttként.Jóútonhalad,hi
szenifjúságiolimpiai fesztivá
lonésEurópabajnokságonis
dobogóraállt,emelletthárom
szorosdiákolimpiaibajnokis.
–Aszüleimmindig isösz

tönöztek arra, hogy sportol
jakvalamit.Nemkellett,hogy
versenyszerûen csináljam, az
voltafontos,hogyszeressem
és élvezzema sportot.Mikor
elkezdtem atletizálni, akkor
azedzôm,Urbanikné Rosza 
Mária segítségévelegyretöbb

sikert tudtamelérni,ésasok
munka meghozta a gyümöl
csét–árultaelazatléta.
Az eseményen külön dí

jaztákBékésmegye legered
ményesebb testnevelôjét is,
akinekdiákjaiazelôzôtanév
ben hat alkalommal álltak a
diákolimpiadobogójánakleg
magasabbfokán.
–Nekemezazegylehetô

ségem volt, hogy ezekben a
gyerekekbenmeglássamate
hetséget. Nagy szerencsém,
hogytovábbtudtamadniôket
olyan helyekre, ahol megfe
lelô szakértelemmel, szívbéli
jósággalfoglalkoztakvelük,az
atlétikai klub pedig biztosítja
eztaszakmaihátteret–emelte
kiNagy Lídia, az evangélikus
gimnáziumtestnevelôje.
A Magyar Diáksport Szö

vetség tiszteletbeli alelnöke
a rendezvényen elismerte a
Békésmegyeiszervezetmun
káját, amelymegajándékozta
afiatalokatésafelkészítôiket,
valamintegyhatalmastortával
ismeglepteôket.

A Békéscsabai Kosárlabda 
Klub többéves terve vált 
valóra a Lencsési Általános 
Iskola tornaterem-felújításá-
val. Az iskolai foglalkozások 
és más sportágak mellett 
több csapatuk is használja 
a pályát. A beruházás ön-
kormányzati segítséggel, 
TAO-támogatással és önerô 
bevonásával valósult meg.

A fejlesztéshez szükséges
forrás 70 százalékát a klub,
harmincat az önkormányzat
biztosította. A jelenleg több
mint150sportolóvalmûködô
BékéscsabaKosárlabdaKlub
hosszú évek óta használja
a Lencsési Általános Iskola
pályáját. Most 5,5 millió fo
rintbólkicseréltékaparkettát
éssportszereketvásároltaka
klubjátékosainak.
– Fontos volt számunkra,

hogymegfelelô helyen edz
dzenekagyerekek.Sajnosa
korábbanjólmegépítettpálya
szerkezeteasokigénybevétel
miattmegkopottésveszélyes
sévált,nagyoncsúszottafe
lülete.Ezértelengedhetetlen
volt, hogy felújítsuk a pálya
szerkezetét– fogalmazottSa-
lamon Lászlóné, a Békéscsa
baKosárlabdaKlubelnöke.

Az átadóünnepségen je
len volt Szarvas Péter pol
gármester ésBíró Csaba, a
közmûvelôdési,ifjúsági,okta
tásiéssportbizottságelnöke
is.
–Úgygondolom,hogymin

den ilyen fejlesztésneknagy
jelentôsége van, hiszenaz itt
sportoló kosárlabdaklub ver
senyzôinek biztos, hogy ko
molymotiváló erô lesz, hogy
megszépültkörnyezetbenfog
nakrésztvenniazedzéseken
–fogalmazottavárosvezetô.
Apolgármesterhozzátette,

a tavalyi évben két mûfüves

pályát adtak át a városban,
2017ben pedig további há
romlétesítménykaphelyeta
megyeszékhelyen,kettôavá
rosisportcsarnokmellett,egy
aCsabaParkban,deatervek
szerint még az idén befeje
zôdikaKórházutcai stadion
felújításais.Emellettzajlanak
azelôkészületimunkálataiaz
új fedett versenyuszodának
és a városi sportcsarnok fel
újításának.
Bíró Csaba arról beszélt,

hogyazönkormányzat30mil
lió forintot különített el azért,
hogy önerôvel támogassa a

békéscsabai sportklubokat.
Ennek eredménye, hogy az
elmúlt két évben több mint
százmillióforintérttudtakBé
késcsaba tulajdonában lévô
ingatlanokatfejleszteni.Akép
viselôszerintezazországban
egyedülállóötletvolt.
A tornatermet az átadást

követôen a Békéscsaba–Ti
szaújvárosU18asmérkôzés
selavatták fel.Bárakiemelt
bajnokság 16 csapata közé
jutás nem jött össze, de si
került megszorítani az NB I.
Bsjátékosokatisfelvonultató
vendégeket.

A Békéscsaba–Tiszaújváros U18-as mérkôzéssel avatták fel a tornatermet

Ötödik alkalommal rendezik meg a farsangi futóversenyt

Újra kupadöntôben 
a Brse

Jelmezben segítenek 
a sérült fiataloknak

tollaslabda a Vízmûben

Ameccselejénjóltartottama
gátaválogatottSzombathelyi 
Szandrát nélkülözô nyírségi
csapat. Sokáig fejfej mellett
haladtak az együttesek, a
szett közepénaz új igazolás,
azoroszSmirnova révénbele
erôsítettaházigazdaésvégül
könnyedén, 25–15re nyerte
az elsô játékot. A vendégek
edzôje,Horváth András hiába
kértekigyorsanmindkétidejét
a második szettben, ez sem
segített csapatán. Eközben
Szakmáry Grétáék ispontosan
játszottak, megbüntették az
ellenfélhibáit,ígyezafelvonás
mégsimábbvolt,mintazelsô,
25–13malmár2–0ramenta
BRSE.Aharmadik játéksem
hozott fordulatot, a csabaiak
25–15re nyerték ezt az eta
pot,éskettôsgyôzelemmel
jutottakafináléba.
– Nehezebb meccsre ké

szültünk,deazértnemgond,
hogykönnyebblett,mert így
több energiát tudtak tartalé
kolni a csajok. Szerencsére
–mintahogymegszokhattuk

tôlük–nemvettékfélvállróla
meccset,abszolútbajnokhoz
és gyôzteshez méltóan vé
gigjátszottukatalálkozótésa
legjobbunkat hoztuk – fogal
mazottasérülésmiatthiány
zóCsengeri Petra.
Amásfélhéttelkorábbibaj

nokin a nyíregyháziak nagy
csatára késztették a vihar
sarkiakat. Ezen ameccsen
erre nem volt esélyük ama
gabiztosanjátszócímvédôvel
szemben.
– Az idény elôtt nemcsak

azvoltacél,hogykupadöntôt
játsszunk február 10én, ha
nemhogymegnyerjükakupát.
Úgy gondolom, hogy ezen
a meccsen is bizonyítottuk,
hogynagyonkomolyanvesz
szükeztazegészetésazért
utazunkÉrdre,hogymegvéd
jük a címünket – mondta el
Sasa Nedeljkovic vezetôedzô.
A fináléban 2016hoz ha

sonlóan a legnagyobb hazai
rivális,aVasas leszazellen
fél,amelyaJászberénytbú
csúztattaazelôdöntôben. – A békéscsabai futók

éventetöbbjótékonyságiren
dezvényt isszerveznek,eza
200 tagú közösség amellett,
hogy hobbiból vagy éppen
versenyszerûen fut, folyama
tosan segíti a rászorulókat.
Fontos,hogyajóügyekmel
léodaálljunkés támogassuk
akezdeményezést–fogalma
zott Bíró Csaba önkormány
zati képviselô a jótékonysági
rendezvényt beharangozó
sajtótájékoztatón.
Február 18ándélelôtt a

Körösök Völgye Látogatóköz
pontban fôkéntgyermekprog
ramokkal készülnek a szer
vezôk.Arcfestés, kézmûves
foglalkozás, ugrálóvár, va
lamintTücsök Peti ésaJókai
színház színmûvészeinek
gyerekmûsora várja a fiatalo
kat.Emellettamozognivágyók
rövidebb távokon futhatnak,
vagyegyhosszabbgyalogtú
rábaisbekapcsolódhatnak.
Az elônevezô versenyzôk

nek nincs nevezési díj, de a
szervezôkarrakérikazjelent

kezôket, hogy legalább 500
forinttal támogassákaNyújtsd
Segítô Kezed Alapítványt.
Recskiné Bunzel Lívia fôszerve
zôhozzátette,nemcsakpénz
adománnyal,hanemsportesz
közökkelésjátékokkalislehet
segíteniaszervezetet.
–Egykomplexterápiásfej

lesztéshez szükséges hang
tálakat, hangalátéteket vásá
rolnánk. Olyan gyerekeknek,
fiataloknak segíthetnek ezek
az eszközök, akik nehezen
vagyegyáltalánnemtudják
szavakkal kifejezni magukat.
A terápiávalagyerekeknon
verbális kommunikációját
fejleszthetikaszakemberek–
emeltekiFeketéné Kiss Aran-
ka, az alapítvány kuratóriumi
elnöke.
Aprogrammásodikrésze

ként február 26án az Árpád
fürdônélmérhetikösszeatu
dásukat a futók. A rövidebb,
4,6, illetve10,2kilométeres
távmellettabátrabbak25,va
lamint50kilométereniskipró
bálhatjákmagukat.

–Tavalykimaradtezazese
mény,viszontidénazegyesü
let új lendületet vett. A fô cél
és motiváló erô az, hogy a
versenyzôink játéklehetôség
hez jussanak, illetve a gye
rekek tekintetében az, hogy
élvezzéka játékot – fogalma
zott Viczián János, a József
AttilaLakótelepiTömegsport
Egyesület (JALTE) szakosz
tályánakedzôje.Abarátihan
gulatúvetélkedônelsôsorban
a szakosztály tagjai indultak,
köztük vannak, akik több tíz
évefoglalkoznakasportággal,
degyerekekésfiatalokis.
–AnagymúltúJALTEnak

jelenleg kilenc szakosztálya
és négy szakcsoportja van.
MostazondolgozunkViczián

Jánossal, hogy elindítsuk az
utánpótlásnevelést, hat és
tizenkét éves gyerekek je
lentkezésétvárjuk–hívtafela
figyelmetMitykó László szak
osztályvezetô. Több mint
harminc játékos vett részt a
megmérettetésen. Petrovszki 
Tamás felnôtt egyéni kategó
riában állt a dobogó legfelsô
fokára.
–Aztgondolom,hogyegy

remagasabb színvonalon tel
jesítenekajátékosok,nagyon
sok fiatal egyre ügyesebben
játszik, úgyhogy kihívás volt
averseny–árultaelarutinos
versenyzô.
A megmérettetésen elért

eredménytôl függetlenülmin
denkinekjártazelismerés.

Megismétlôdik a 2016-os Magyar Kupa döntô a nôi röplab-
dázóknál! A BRSE csapata, miután az elôdöntô visszavágó-
ján is legyôzte a Nyíregyháza együttesét, bejutott a fináléba, 
ahol a Vasas lesz az ellenfél.

A kétnapos rendezvényen a Nyújtsd Segítô Kezed Alapít-
vány fiataljait segíthetik a résztvevôk. Február 18-án dél-
elôtt gyermekprogramokkal és jelmezversennyel várják az 
érdeklôdôket. A következô hét vasárnapján pedig rövidebb 
és hosszabb távokon mérhetik össze tudásukat a futók.

Több mint harmincan neveztek arra a tollaslabda-verseny-
re, amit a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 
Tornacsarnokában rendezett meg a JALTE tollaslabda 
szakosztálya. A résztvevôk indulhattak egyéniben vagy 
párosban, a gyerekeknek pedig külön versenyt hirdettek.

Felavatták a tornatermet a lencsésin
Már nem csúszik a csabai kosarasok pályája

a jövô bajnokait 
köszöntötték

Diákolimpiai bajnokokat köszöntöttek a Csabagyöngye 
Kulturális Központban, ahol azokat a fiatalokat ünnepel-
ték, akik a 2015–2016-os tanévben a Diákolimpia verseny-
rendszerének országos döntôin elsô helyezést értek el.   

Azoldaltírta:KovácsDávid,LaczkóViktóriaésVágvölgyiNóra



A Csabai Szlovákok Szerve
zete – Szlovák Kultúra Háza
fôszervezésében évtizedeket
átlépvekerülmegrendezésre
a Nemzetiségi Vezetôk Talál
kozója,melyszakmaitalálkozó
jelleggelbír,smelyenszámos
témábanhangzanakelelôadá
sok szakemberektôl, nemzeti
ségiéshivataliképviselôktôl.
Idén 2017. február 2425

én kerül megrendezésre a
VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtárában Bé
késcsabaMJVSzlovákÖnkor
mányzatával partnerségben,
ahol péntek délután 15.00
órátólSzarvas Péter, Békés
csaba MJV polgármesteré
nek köszöntôje; Fuzik János,
az Országgyûlés Hivatala
BizottságiFôosztályaMagyar

országiNemzetiségekBizottsá
gánakelnöke;Hollerné Racskó 
Erzsébet, azOrszágosNemze
tiségiÖnkormányzatokSzövet
ségénekelnökebevezetôsza
vai után a következô elôadók
lettekfelkérve:dr. Felföldi Lász-
ló,azÉrtéktárBizottságtagja,
azUnescoSzellemiKulturális
Örökségképviselete;Zalai Mi-
hály,aBékésMegyeiÉrtéktár
Bizottságának elnöke; Szente 
Béla, a Békéscsabai Értéktár
Bizottságánakelnöke.Mivelaz
országos találkozó vendéglá
tójaBékéscsaba,snemzetisé
giösszetételét tekintveBékés
megye–melynekszékhelyén
öt nemzetiségi önkormányzat
mûködik–Magyarországleg
színesebb megyéje, értékeik
bemutatásáralettekfelkérvea

Békésmegyébenélôlengyel,
német, roma, román, szerb,
szlovák nemzetiségek veze
tôi. A találkozó másnapján a
2016osévbenátadottszlovák
nemzetiségiközösségiházzal
ésközösségévelismerkedhet
nekmegazérdelklôdôk.

Čabianska organizácia Slová-
kov – Dom slovenskej kultúry 
sú hlavnými organizátormi Ce-
loštátneho stretnutia národ-
nostných aktivistov, ktorá má 
už viac desaťročné tradície. 
Náplň stretnutia tvoria odbor-
né otázky, ktoré v prednese 
odborníkov a oficiálnych pred-
staviteľov odznejú prednášky 
na rôzne témy národnostného 
života.

Toho roku sa stretnutie 
bude konať 24-25. februá-
ra 2017 v Kultúrnom dome a 
knižnici železničiarov VOKE 
v partnerstve so Slovenskou 
samosprávou Békéšskej Čaby. 
V piatok o 15.00 hodine pod-
ujatie pozdraví primátor Žup-
ného mesta Békéšska Čaba 
pán Péter Szarvas a úvodných 
prejavoch predsedu Národ-
nostného výboru maďarské-
ho Parlamentu, Jána Fuzika; 
predsedníčky Združenia ce-
loštátnych národnostných sa-
mospráv Alžbety Hollerovej 
Racskovej boli požiadaný v 
prednášku člen Výboru pre 
hodnoty, dr. László Felföl-
di, zastúpenie Kultúrneho a 
duchovného dedičstva UNE-
SCO; predseda Výboru pre 

chránenie hodnôt Békéšskej 
župy Mihály Zalai, predseda 
Výboru pre hodnoty Békéš-
skej Čaby, Béla Szente. A 
keďže hostiteľom podujatia je 
Békéšska Čaba a národnost-
né zloženie Békéšskej župy 
patrí medzi najfarebnejšie v 
Maďarsku, aj v našom meste 
funguje 5 národnostných sa-
mospráv, o predstavenie svo-
jich hodnôt boli požiadané aj 
vedúci národnosti, žijúcich v 
župe – poľská, nemecká, róm-
ska, rumunská, slovenská. 
Stretnutie na druhý deň bude 
pokračovať v spoločenskom 
a národnostnom dome v Poľ-
nom Berinčoku odovzdanom 
v roku 2016, kde sa účastníci 
oboznámia s domom a kolek-
tívom, ktorý v ňom pracuje.

Agyorsaságraésajóreakci
óidôre volt szükségabbana
játékos vetélkedôben, ame
lyet a riói bajnok vezetett le
az iskola hetedik osztályos
diákjainak. Ezt követôen a
rióiolimpiánazelsômagyar
aranyérmet megszerzô vívó
meséltapályafutásáról,afel
készülésrôlésazötkarikásél
ményeirôlis.
Akadtolyandiák,akiarra

voltkíváncsi,hogyegyolimpi
aibajnokmivel töltiaszabad
idejét.Mintkiderült,ugyanazt,
amitalegtöbbháziasszony,
fôz,moséstakarít.Azisfel
merült, hogy összesen hány
aranyérmetszerzetteddigipá
lyafutása alatt. Pontos válasz

ugyan nem érkezett, de az
egyénivilágkupákonlegalább
tízszerdiadalmaskodott.Aki
válóversenyzôelárultaazt is,
hogymártöbbszörvisszanéz
teazolimpiaidöntôt,hogyva
lóbanbeteljesedetteazegyik
legnagyobbálma.
Apárbajtôrözôszerintaz

voltasiker titka,hogynem
görcsösenálltapástra,hanem
élvezteavívást.Nagyszerû
formában kezdte a napot, jó
tusokatadottéskitudtahozni
magábólazt,amibennevolt.
– Szeretek Békéscsabá

ra jönni, most is jól éreztem
magam.Agyerekekkelvaló
találkozásmindig hatalmas
élmény,mertannyiraôszinték

és kedvesek, csak töltekezni
tudok ezekbôl a percekbôl
ésilyenkorisérzemazt,hogy
mennyienszurkoltaknekem–
fogalmazottakiválósportoló.
Azélménybeszámolóután

gyorsankörbevettékadiá

kokazolimpiaibajnokot,aki
lelkesen osztotta az autog
ramokatagyerekeknek.Na
gyonsokközösfotókészült,
devolt,akicsakegyölelést
kértamindigmosolygó,élet
vidám sportolótól. A harma

dik olimpiáján legnagyobb
sikerét elérô vívó kitartásá
val, pozitív hozzáállásával
és kiemelkedô tehetségével
igazi példakép lehet a fiata
lokelôtt.

KovácsDávid

15Csabai Mérleg színes

lapszéli 
tarkaságok

LisztFerencvéleménye

Amikor Liszt Ferenc hosz-
szabb idôt töltött Londonban, 
Ponjatovszky herceg, aki 
mûkedvelô zeneszerzô volt, két 
opera partitúrát vitt el hozzá. 
Megkérte Lisztet, legyen szí-
ves játssza el mind a kettôt és 
mondja meg, melyik a jobb?

Liszt Ferenc – ott helyben 
– eljátszotta az egyiket. Akkor 
felállt és udvariasan ennyit 
mondott:

– A másik jobb.

Deákésanagyhatalom

Az 1867. évi kiegyezés után 
öröm és reménykedés töltötte 
el a parlamenti többség sorait. 
Egy túlontúl megelégedett hon-
atya – persze fiatal és heves – 
odaállt az öreg Deák Ferenc 
élé: – Urambátyám, most már 
csak nagyhatalom vagyunk!

Deák ránézett a csüngô 
szemöldökei alól: – Hátöcsém, 
ha minden vénasszony ágyú 
lenne, akkor talán igen...

AmireHaanAlbertnem
emlékszik

Haan Albert az 1880-as évek-
ben mint iktató mûködött a vá-
rosházán. A szép, fess ember 
nagy népszerûségnek örven-
dett. Hivatalnoktársai nagyra 
becsülték, mintaképe volt az 
igazi hivatalnoknak, pontos és 
rendszeretô. Jóval a hivatalos 
óra megkezdése elôtt ott sétált 
reggel a városháza elôtt.

Egy ilyen reggeli sétakor 
megáll elôtte Hursán György 
parasztgazda és tisztességtu-
dóan köszön:

– Dobrorano! (Jó reggelt)
– Pánboch daj! (Isten adja)
– Onyi sza pán Berczi? 

(Maga Berczi úr)
– Ja szon! Csokczetye? (Én 

vagyok mit akar)
– Ej, ej pán Berczi! Hát nem 

ismeri engem?
– Ismeri magát az ördög!
– Pedig együtt jártunk iskolát!
– Akkor sem ismerem.
– Tessék jól engem meg-

nézni!
– Hagyjon békét, nem em-

lékszem magára.
– Nem emlékezik? Arra se 

nem emlékszik, hogy a tanító 
úr mondta: Nincs több olyan 
két szamár, mint mi ketten.

Afeledékenycsászár

V. Ferdinánd császár és király 
nem tartozott a kiválóan eszes 
emberek közé. Sok furcsa kije-
lentése maradt utána örökül.

Irtózott a sok aláírástól s meg 
is jegyezte nagyon sokszor:

– Uralkodni nem is volna 
olyan nagyon nehéz, csak a 
fene sok aláírás ne lenne.

Egy ízben kikocsizván a 
Práterbe, az egyik terebélyes 
fa árnyékában egy dragonyost 
pillantott meg, amint a babáját 
ölelgette. Az öreg császár kel-
letlenül fordult oda a szárnyse-
gédéhez:

– Hogy ez a szamárság 
most se ment ki a divatból!

Szerkeszti:GécsBéla

A P R Ó H I R D E T É S
SZoLGáLTATáS

MEDoSoFTkönyvelôiroda
a belvárosban, a nagypos
tától50méterre,azEurópa
Házaljában.
Tel.:30/9159075,
www.medosoft.hu

Hûtôk,fagyasztókjavítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4.
BaliésFiaBt.
Tel.:20/9212521,
 20/9446986.

Zár,redôny,szúnyogháló,
napellenzô, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, ja
vítása,kulcsmásolás:
Lencsésiút42.
Tel.:30/2334550.

Irodák, lépcsôházak ta
karításátvállalomszámlaké
pesen.Tel.:30/2908726.

Redôny, reluxa,szalagfüg-
gönykészítése,javításarész
letfizetésselis.Nyílászárókja
vítása.Bejáratiajtó,mûanyag
nyílászáróbeépítése.
Tel.:66/454171,
 70/2126776.

Utánfutó-kölcsönzés, Do
bosIstvánu.20.
Tel.:70/3357584,
 66/636135.

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester ut
cában 820 m2es belterületi
telekeladó.Villany,telefonaz
utcában.
Tel.:30/5740913,
 délutánihívással.

EGyéB

ÚjM-esLevi’s farmerdzse
ki, Daewoo, LG és Graetz
színes tévé, 2 db alumíni
umkarnis(230,250cm),két
db ötliteres sérülésmentes
bödön, javításra szoruló ro
mán hintaszék (esetleg al
katrésznek), egy garnitúra
hálószobai fali lámpa, két
garnitúrarégitípusúsíléc,„A
farm, ahol élünk” ötrészes
angol nyelvû videokazetta,
2x6daraboshollóháziká
vésgarnitúra, kis barna fali
polceladóBékéscsabán.
Tel.:30/5740913,
 délutánihívással.

Olimpiai bajnokkal sportoltak
A riói gyôztes Szász Emese Békéscsabán járt

nemzetiségi Vezetôk találkozója

Békéscsabán, a Jankay Tibor általános iskolában tartott riói 
élménybeszámolót Szász Emese, olimpiai bajnok párbajtô-
rözô. A Vasas versenyzôje a Hiszek Benned Sport Program-
nak köszönhetôen érkezett a békési megyeszékhelyre

Az élménybeszámoló után gyorsan körbevették a diákok az olimpiai bajnokot




