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– Békéscsabán vallás lett 
röplabdameccsre járni, az 
egész városon egyfajta őrü-
let lett úrrá, a lányok rá is 
szolgáltak erre, nagyon jól 
teljesítenek – mondta a mér-
kőzés előtt Ludvig Zsolt, a 
Magyar Röplabda Szövetség 
főtitkára. 

Mi tagadás: a röplabdás 
lányok már évekkel ezelőtt 
belopták magukat a csabaiak 
szívébe, és kitűnő teljesítmé-
nyükkel folyamatosan tesz-
nek azért, hogy ne lankadjon 
a szurkolók lelkesedése. Pár 
nappal azután, hogy a CEV 
Kupa nyolcaddöntőjében 
a francia Beziers csapatát 
győzték le, már a Vasas el-
len léptek pályára a címvé-
désért.

A mérkőzés magabiztos 
csabai sikert hozott: meg-
nyerték a kupát. A találkozót 
követően rendezték a Ma-
gyar Kupa bronzmérkőzését, 
az eredményhirdetést pedig 
csak ezután tartották meg, 
így volt idő az ünneplésre. 
Gyorsan meg is telt az érdi 
csarnok büféje, ahonnan idő-
ről időre zúgott a „Mindenki, 
aki csabai!” rigmus. Elké-

szültek a fotók, a szurkolók 
találkozhattak a kedvencek-
kel, és a friss kupagyőztesek 
is megállhattak pár percre az 
idény első trófeája után.

A bronzot végül 3–1-es 
győzelmével a Nyíregyháza 
szerezte meg, így ők állhattak 
fel a dobogó harmadik foká-
ra. Az idei kiírás legjobb csa-
bai játékosa Tálas Zsuzsan-
na, a döntő legértékesebb 
játékosa Irina Smirnova lett. 
A nap csúcspontjaként jött 
a kupaátadás, a hangfalak-
ból pedig a BRSE-ünnepek 
elmaradhatatlan tartozéka, 
a jól ismert olasz sláger, a 
Felicitá szólt! A csabai szur-
kolók pedig kitartottak és 
együtt ünnepelték a játéko-
sokkal, valamint a stábbal a 
klub történetének második 
Magyar Kupa-győzelmét. 

Így látták a főszereplők

Soós Nikolett: Bár az volt 
az idény előtt az egyik fő cél-
kitűzés, hogy megnyerjük a 
kupát, mégis nagyon örülök, 
hogy ezt véghez is tudtuk vin-
ni. A siker adhat némi pluszt 
a következő mérkőzésekhez. 

Csak egy pillanatra állhatunk 
meg, hogy ünnepeljük a si-
kert és köszönetet mondjunk 
a szurkolóknak a biztatásért, 
hisz még további feladatok 
várnak ránk.
Tanja Matic: Kicsit könnyebb 
volt talán ez az összecsapás. 
Ugyan voltak kisebb problé-

máink a második szettben, 
de utána jól szerváltunk, a 
blokkunk is jó volt – és nyer-
tünk. 
Szpin Renáta: Tavaly ne-
hezebb volt, hiszen az első 
kupagyőzelemre hajtottunk. 
Úgy érzem, hogy most na-
gyon jól játszottunk, és ezzel 

a sikerrel megalapoztuk a 
szezon második felét. Me-
gyünk tovább. Magammal 
nem vagyok teljesen elége-
dett, kicsit izgultam, remé-
lem, sikerül még jobb játékot 
nyújtanom a közeljövőben.
Sasa Nedeljkovic: A má-
sodik játszmában jót tett az 

időkérés, három hosszú lab-
damenetet is megnyertünk, 
ritmust váltottunk és meg is 
törtük a Vasast. A harmadik 
szettben már nagyon ponto-
sak voltunk, jól nyitottunk és 
keményen blokkoltunk, nem 
volt kérdés, hogy nyerünk.

Kovács Dávid

Békéscsaba önkormányzata 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatallal partnerségben sike-
resen pályázott a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program 6.8.2-15. kódszámú 
„Helyi foglalkoztatási együtt-
működések a megyei jogú 
város területén és várostér-
ségében” tárgyú pályázati 
felhívásra. Az úgynevezett 
paktumprojekt 1 104 000 000 
forint összegű támogatásban 
részesült. Hogy mi történt 
eddig, arról a Csabagyöngye 
Kulturális Központban tartott 
konferencián dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofi t Kft. cégvezetője, 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
az irányító csoport elnöke, a 
kormányhivatal foglalkoztatási 
főosztálya részéről Solti Lajos, 
valamint Kása István Zoltán, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatta az érdeklődőket.  

A pályázat célja, hogy – a 
megyei jogú város önkor-
mányzatának vezetésével – a 
Békéscsabára és vonzáskör-
zetére kiterjedően létrejövő 
foglalkoztatási együttműködé-
sek, partnerségek (paktumok) 
hozzájussanak azokhoz a 
forrásokhoz, amelyek segítsé-
gével a képzési és foglalkozta-
tási programjaikat megvalósít-
hatják. 

A helyi gazdaság- és fog-
lalkoztatás-fejlesztést ösztön-
ző program keretében a fog-
lalkoztatás támogatásának, a 
vállalkozásfejlesztésnek és a 
gazdasági fellendülésnek 
együttes, összehangolt 
támogatásáról van 
szó, amely térségi 
együttműködésen, 
igényfelmérésen 
és tervezésen 
alapul. A mun-
kaerő-kereslet 
és -kínálat ösz-

szehangolásával hatékonyabb 
foglalkoztatás-ösztönzés való-
sul meg. Ráadásul az újonnan 
alkalmazott munkavállalók 
foglalkoztatásához átmeneti 
bér- és járuléktámogatásra is 
lehetőség van. Ettől azt vár-
ják, hogy növekszik a munka-
vállalói mobilitás és a hátrá-
nyos helyzetű, álláskereső és 
inaktív emberek munkaerőpi-
acra történő visszatérésének 
esélye. 

Folytatás a 8. oldalon →

A paktumról a Csabagyöngye Kulturális Központban rendeztek konferenciát

A foglalkoztatók és az álláskeresők is nyernek a paktummal
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Egy több mint egymilliárd forintos pályázat segítségével 
olyan foglalkoztatási paktum, foglalkoztatási együttmű-
ködés létrehozását célozta meg Békéscsaba önkormány-
zata, amely hosszú távon segíti a városban és a város tér-
ségében a foglalkoztatottság javulását. A program segít a 
munkáltatóknak és növeli a hátrányos helyzetű álláskere-
sők munkaerőpiacra történő visszatérésének esélyét.

A Linamar Békéscsabai RSE a Vasast 3–0-ra legyőzve, 
megvédte címét a Magyar Kupában. Az érdi csarnokban 
zajlott mérkőzésen nem maradt el az ünneplés sem, hisz 
a röplabdás lányokat népes szurkolótábor kísérte el Bé-
késcsabáról, Békés megyéből.  

A csabai lányoknak zúgott a Felicita érden
A Linamar Békéscsabai Röplabda SE megvédte címét a Magyar Kupában

Köszönjük, Linamar Békéscsabai RSE! Köszönjük, lányok, büszke rátok a város!
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lalkoztatás támogatásának, a 
vállalkozásfejlesztésnek és a 
gazdasági fellendülésnek 
együttes, összehangolt 
támogatásáról van 
szó, amely térségi 
együttműködésen, 
igényfelmérésen 
és tervezésen 
alapul. A mun-
kaerő-kereslet 
és -kínálat ösz-



– Orbán Viktor miniszterel-
nök úrral 2016. április 26-án 
írtam alá a Modern Városok 
Program együttműködési 
megállapodást. Akkor projekt-
koncepciókat hagytunk jóvá 
és keretösszegeket határoz-
tunk meg, majd kormányha-
tározat jelölte ki a végrehajtá-
sért felelős minisztériumokat. 
A Modern Városok Program 
a kormány programja, amely-
nek felelősei a kijelölt minisz-
tériumok és a kedvezménye-
zettje az önkormányzat. Azóta 
rengeteg munkát végeztünk el 
munkatársaimmal és számos 
egyeztetésen vettünk részt 
– tudtuk meg Szarvas Péter 
polgármestertől, aki a részle-
tekbe is beavatott bennünket. 

Békéscsaba portfóliójában 
négy sportcélú fejlesztés sze-
repel, ezeket a projekteket 
már jóvá is hagyták a Modern 
Városok Program Bizottságá-
nak döntése nyomán:

1. A Békéscsabai Röplabda 
Akadémia infrastrukturális 
feltételeinek megteremtésé-
re 150 millió Ft támogatást 
ítéltek meg. Az akadémia 
működtetésére és eszközel-
látottságának biztosítására 
külön projekt keretében ke-
rül majd sor.

2. A Sportok Háza kialakítása 
a Békéscsabai Sportcent-
rumban című projektre 635 
millió Ft támogatást kapunk, 
amely a meglévő sportcsar-
nok felújítását tartalmazza. 
A kivitelezési munkálatok 
már idén megkezdődhet-
nek.

3. Új, multifunkcionális sport-
csarnok tervezésére 210 
millió Ft támogatást ítéltek 
meg. A beruházás teljes 
megvalósítási költsége vár-
hatóan 3,8 milliárd Ft lesz.

4. Az új sportuszoda tervezé-
sére 215 millió Ft támogatás 
megítéléséről döntöttek. A 
beruházás teljes megvaló-
sítási költsége várhatóan 4 
milliárd Ft lesz.

A tervezett funkciókról:

A multifunkciós csarnok ese-
tében a cél egy letisztult, egy-
szerű megoldásokkal kiala-
kított, 3000 fő befogadására 
képes új multifunkciós aréna 
megépítése. A Békéscsabai 
Sportcentrum részeként az 
új sportcsarnoknak egység-
ben kell működnie a Sportok 
Házával és azzal fi zikailag 
is össze kell kapcsolni, így 
biztosítva a nemzetközi ver-
senyek alkalmával elvárt be-
melegítő csarnok létét.

Az új versenyuszoda-terve-
zőtől azt várja a városvezetés, 
hogy egy olyan, 700 fő befoga-
dására képes versenyuszoda 
tervanyagát készítse el, amely 
magában foglal egy 10 pályás, 
50 méteres versenymedencét, 
egy bemelegítő, valamint egy 
tanmedencét is. Ez kiszolgál-
ná mind az úszósport, mind a 
vízilabdázók igényeit és lehe-
tőséget biztosítana az úszás-
oktatásra is.

A Sportok Házát az 1988-
ban épült, meglévő városi 
sportcsarnok épületében ter-
vezik kialakítani. Cél, hogy ez 
váljon a békéscsabai sport-

egyesületek, megyei sport-
szövetségek, sportrendezvé-
nyek állandó otthonává, azaz 
a Sportok Házává. Itt megújul-
na a Sporthotel, itt lennének a 
Békéscsabai Röplabda Aka-
démia sportszálláshelyei, he-
lyet kapna egy sportmúzeum, 
és itt kaphatnának irodákat a 
városi és megyei sportszerve-
zetek is. A variálható terek és 
termek edzőképző tanfolya-
moknak, konferenciáknak, 
szurkolói ankétoknak adhat-
nak helyszínt, de a csarnok 
küzdőtere egyes iskolák ese-
tében a mindennapos testne-
velés helyszíneként is bevon-
ható lesz. 

Erre a Modern Városok 
Program keretében 635 millió 

Ft támogatást kaphat a város, 
de a röplabda-akadémiához 
tartozó sportszálláshelyek ki-
alakítására szánt 100 millió 
Ft-ot is erre fordítanák. 

A Békéscsabai Röplabda 
Akadémia állami szerepválla-
lással történő kialakítása több 
tevékenység párhuzamos 
megvalósítása útján történhet 
meg. Az infrastrukturális fel-
tételek megteremtése például 
egyes önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok fejlesztésével 
valósulhat meg. A működtetési 
koncepcióról a szakminisztéri-
umokkal egyeztetünk. Látszik 
az a kormányzati szándék, 
hogy több sportágban is meg 
kívánják teremteni az akadé-
miai hátteret. Köszönhetően 
a BRSE jó szereplésének, a 
röplabda esetében erre a ki-
választott helyszín Békéscsa-
ba lett.

Az infrastrukturális feltéte-
lek kialakítására már megítél-
te a Modern Városok Prog-
ram Bizottság azt a 100 millió 
Ft-ot, amelyet a Sportok Há-
zának felújításával összhang-
ban terveznek felhasználni. 
Ezen felül pedig 50 millió 
Ft-ot tud majd lehívni a város 
a Vásárhelyi Pál szakközép-
iskola tornacsarnokának a fel-
újítására. 

A belvíz elleni védekezésen 
folyamatosan dolgoztak és 
dolgoznak a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság szak-
emberei. Február elején, alig 
több mint egy hét alatt 7,7 
millió köbméter vizet emeltek 
át a folyókba. Ez a vízmeny-
nyiség a lillafüredi Hámori-tó 
közel húszszorosának felel 
meg, az ugyanis átlagosan 
400 ezer köbméter vizet tá-
rol. A belvíz egy részét víz-
tározókban tartják vissza, 
ebből később, az aszály ide-
jén majd az öntözést lehet 
megoldani. A készültséggel 
érintett területen üzemelő öt 
belvíztározóban február kö-
zepére összesen már 2,26 
millió m³ víz volt.

Térségünkben az elön-
tött területek több mint egy-
harmada volt vetés, a többi 
szántó, illetve rét, legelő és 
egyéb terület. Február tizedi-
kétől, a csapadékmentesebb 
időjárásnak és a komoly bel-
vízvédekezésnek köszön-
hetően csökkent a belvízzel 
elöntött területek nagysága, 
és a helyzet napról napra to-
vább javult. 

Szerencsére a térségünk-
ben a jégzajlás sem okozott 
gondot, nem kellett olyan 
kihívásokkal szembenézni, 
mint a Tisza felső szakaszán. 
A Körösökön árvízvédelmi 
készültséget sem kellett el-
rendelni, a folyók apadnak. 

Zs. A.
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Februárban a belvíz okozott gondot
A Sportok Házát az 1988-ban épült, meglévő városi 
sportcsarnok épületében tervezik kialakítani

Szarvas Péter polgármester

A fagyok után a belvízzel 
kell megküzdeni

Most igazán kitett magáért a tél, nagy hideggel, hava-
zással, fagyokkal telt az év első hónapja. Míg januárban 
a fagyokkal, a jeges utakkal kellett megküzdeni, február 
első felében az olvadás okozott gondot.

A kezdetben tőkefelhalmozás-
ra alapozó, várományfedezeti 
fi nanszírozású rendszert a II. 
világháború pusztításait köve-
tően a felosztó-kirovó rendszer 
váltotta fel. A nyugellátások 
kiadásait az 1992-ben létrejött 
Nyugdíjbiztosítási Alapon ke-
resztül, a járulékfi zetők folyó 
befi zetéseiből fedezik.

A társadalombiztosítá-
si nyugdíjrendszer öregség 
esetén a biztosított részére, 
elhalálozás esetén a hozzá-
tartozók részére egységes el-
vek alapján nyugellátást biz-
tosít. Magyarországon 2016 
szeptemberében 2 026 436 
fő részesült öregségi nyug-
díjban, hozzátartozói ellá-
tást, így például árvaellátást, 
özvegyi nyugdíjat mintegy 

140 ezer fő számára folyó-
sítottak. 

Idén az 1954 évben szüle-
tett korosztály éri el a nyug-
díjkorhatárt, ami esetükben 
63 év 183 nap, az 1956. 
december 31-e után szüle-
tetteknél pedig – csakúgy, 
mint 1929-ben – 65 év lesz. 
A korhatár betöltése mellett 
a jogosultsághoz húsz év 
szolgálati idő megszerzése 
is szükséges, és a nyugdí-
jazás napján meghatározott 
biztosítási jogviszony (pl. 
munkaviszony, megbízási 
jogviszony) sem állhat fenn. 
A legalább negyven év jo-
gosultsági idővel rendelkező 
nők életkoruktól függetlenül 
élhetnek a nyugdíjba vonulás 
lehetőségével. 

A jövőbeni nyugdíj megálla-
pítását segíti elő az adategyez-
tetési eljárás, mely 2017 évben 
hivatalból az 1960–1964-ben 
született biztosítottak vonat-
kozásában kerül lefolytatásra, 
de elektronikus ügyintézés ke-
retében kérelemre is indítható. 
Ennek során az ügyfelekkel, 
Békés megyében mintegy 12-
13 ezer érintettel, megtörténik 
a biztosítási jogviszonyok, ke-
reseti adatok egyeztetése. 

A nyugdíj összege az el-
ismert szolgálati időtől és a 

fi gyelembe vehető havi át-
lagkereset összegétől függ, 
tehát nagyon fontos a beje-
lentett foglalkoztatás, a valós 
jövedelem alapján történő já-
rulékfi zetés. Az Ügyfélkapun 
keresztül erről is gyorsan és 
egyszerűen meggyőződhe-
tünk, melynek megnyitásához 
a Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. sz. alatti Kormány-
ablakban segítséget kaphat-
nak a kérelmezők. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes

Az államilag szervezett és garantált, kötelező nyugdíj-
biztosítás megszületése az 1929. január 1-jén hatályba 
lépett, az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 
esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928. évi 
XL. törvénycikkhez köthető.

„ T B ”  S A R o K
Nyugdíj volt, nyugdíj van, nyugdíj lesz

Modern városok program
A sportinfr astruktúra fejlesztése

Számos fejlesztés valósulhat meg a következő években a 
Modern Városok Program keretében Békéscsabán. A ter-
vek között – több, a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesz-
tés mellett – sport-infrastrukturális fejlesztések is vannak. 



Az iskola 2018-ban ünnepli 
fennállásának 60. évfordu-
lóját. A legutóbbi nagyobb 
felújítás 2011-ben volt, akkor 
az intézmény Dedinszky ut-
cai épületében alakítottak ki 
új termeket. Most energetikai 
fejlesztésre készülnek.  

– Vannak olyan tanter-
meink, amelyek ablakain 
nagyobb hidegben még a 
jégvirágok is megjelennek. A 
nyílászárók elavultak, a fűtés 
sem kellően hatékony, így na-
gyon nehéz felfűteni ezeket a 
tantermeket. Bízunk benne, 
hogy most ezek a problémák 
megoldódnak – mondta kér-
désünkre Tirjákné Prisztavok 
Ágnes intézményvezető. 

A Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programban pályázott sike-

resen, ennek köszönhetően 
javulnak a körülmények a 
Jankayban is. Az iskola épü-
letegyüttesét a főépület, a 
könyvtár épülete, valamint a 
tornaterem alkotja. A fejlesz-
tés során a külső falakat és 
a tetőfödémet hőszigetelik 
majd, és kicserélik a hom-
lokzati ablakokat, ajtókat. Az 
épület fűtését egy 100 kW 
teljesítményű kondenzációs 
kazán biztosítja, azt levá-
lasztják a tornatermi hőköz-
pontról. A hőleadó rendszer 
korszerűsítését is tervezik, a 
szükséges helyeken radiá-
tor-, vezeték- és szerelvény-
csere történik. Az új kazán-
házat az iskolaépületben 
alakítják ki. A melegvíz-ter-
melés az újonnan telepített 
kondenzációs kazánnal, in-
direkt fűtési tárolóval törté-

nik majd. A projekt megújuló 
energiahasznosító rendszer 
kiépítését tartalmazza. A fel-
újítás része az akadálymen-
tesítés, új bejárat, külső rám-
pa és akadálymentes vécé 
kialakításával. 

Herczeg Tamás kiemelte, 
hogy energetikai felújításról 
lévén szó, a beruházással az 
önkormányzat is nyer. Egy-
részt kisebb lehet a fűtés költ-
sége, másrészt fontos az a 
tudat, hogy energiatakarékos 
módon éljünk. A tanácsnok 

megjegyezte: minden gyer-
mek számára fontos, hogy 
akadálymentesen jusson be 
az iskolába, és hogy ott té-
len is melegben, az eddiginél 
komfortosabb jobb körülmé-
nyek között folyjon az oktatás. 

A tervek elkészülte után 
közbeszerzési eljárás kere-
tében választják ki a kivitele-
zőt. A munka a tervek szerint 
idén nyár elején kezdődhet 
majd.

Kovács Dávid,
Mikóczy Erika

Békéscsabán nap mint nap 
rengetegen választják közle-
kedési eszközül a kerékpárt, 
hogy eljussanak az iskolá-
ba, a munkahelyre, bevásá-
rolni. Az utóbbi években bő-
vült a kerékpárút-hálózat és 
rövidesen még több helyre 
eljuthatunk két keréken. Az 
önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Program keretéből, 813 
millió forintból épít kerék-
párutakat a Körte soron, a 
Gyulai úton, a Berényi úton 
és Jaminában. 

Mint azt Hanó Miklós alpolgár-
mester elmondta, a járdaprog-
ramhoz hasonlóan szisztemati-
kusan építkezik a város ezen a 
területen is, hisz az itt élők kö-
rülbelül egynegyede rendsze-
resen kerékpárral közlekedik. 
A Békéscsabai Városfejleszté-
si Kft. a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program-
ban pályázott sikeresen, ennek 
köszönhetően összesen 4,5 
kilométer kerékpárúttal gaz-
dagodhat a város. 2017 első 
negyedévében elkészülnek a 
tervek, majd a közbeszerzési 
eljárások következnek. A há-
rom szakasz kivitelezési mun-
kálatai az elképzelések szerint 
párhuzamosan zajlanak majd 
2017 második felétől egy éven 
keresztül.

Körte sori és Gyulai úti 
kerékpárút 

Hanó Miklós kiemelte, hogy ez 
a kerékpárút biztosítja majd a 
városközpontból a Gyulai úton 
a CsabaPark bejáratáig már 
kiépült kerékpárút, a Lencsési 
úton meglévő kerékpárút, to-
vábbá az Élővíz-csatorna gát-
ján meglévő kerékpárút össze-
köttetését. 

A Körte sor menti terület 
folyamatosan beépül, jellem-
zően fi atalok, kisgyermekesek 
költöznek oda, emiatt bizton-
ságosabb kerékpársáv helyett 
kerékpárutat építeni. A kerék-
párút megépítését az Élővíz-
csatorna hídjától a Gyulai útig, 
az út CsabaPark felőli oldalán 
tervezik. Cél továbbá a Gyulai 
út mentén, a Körte sor és az 
elkerülő úti körforgalom közöt-
ti kerékpárút-szakasz megva-
lósítása is. 

A Körte sori és Gyulai úti 
szakasz biztosítja majd a köz-
vetlen összeköttetést a lakó-
teleptől délre és keletre fekvő 
kertvárosias beépítésű terüle-
tek (Kastély szőlők, Borjúréti 
kertek, Keleti kertek, Nagyrét) 
és a távolabbi Fényes vá-
rosrész, valamint a Gyulai út 
menti intézmények, munkahe-
lyek között, és a városközpont 
irányába. 

Berényi úti kerékpárút
a Szarvasi út és a Széna

utca között

A Berényi út az országos köz-
úthálózat része, amelynek 
kétoldali burkolatszélén ke-

rékpársáv van. Mint azt Hanó 
Miklós kiemelte, a nagy forga-
lom miatt itt azonban nem elég 
biztonságos kerékpáron közle-
kedni. Az M44-es út megépü-
lésével a forgalom várhatóan 
még tovább növekszik, majd 
ez is indokolja az önálló kerék-
párút létesítését. 

Ez a kerékpárút – amely 
a Berényi útnak a Szarvasi 
úttól a Széna utcáig terjedő 
szakaszát érinti – a Békési–
Szarvasi úti kerékpárutat köti 
össze majd a Mezőmegyer 
felé vezető kerékpárúttal. 

Pataky László utcai 
kerékpárút és Franklin 

utcai kerékpársáv

Ez a kerékpárút a városköz-
pont és Jamina között létesít 
kapcsolatot. A vasút alatti köz-
úti és gyalogos-kerékpáros 
aluljáró átadása óta a környé-
ken megnövekedett a forga-
lom, ez is indokolja a Franklin 
utcai kerékpársáv és a Pataky 
László utcai kerékpárút meg-
építését. 

A Franklin utcai szakaszon 
(a Varsányi Irén utcától a Pataky 
László utcáig) az utat 8 méter-

re szélesítik ki. A 8 méter szé-
les úttesten 2 x 2,75 m széles 
gépjármű-forgalmi sáv és az 
úttest mindkét szélén 1,25 m 
széles kerékpársáv jelölhető 
ki. A Pataky László utcában 
azonban önálló kerékpárút lé-
tesítése indokolt. 

– A Franklin utcától a Strom-
feld Aurél utcáig, a jobb ol-
dalon a meglévő járda és az 
útburkolat közötti vízelveze-
tő árok helyén tervezzük az 
önálló kétirányú kerékpárút 
megépítését, majd a Strom-
feld Aurél utcától a Szarvasi 
útig egyesített, elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút 
létesülne – tette hozzá Hanó 
Miklós. 

M. E.

A pályázaton Békéscsaba 5,8 
millió forint támogatást nyert 
négy program megvalósításá-
ra, amelyekről február 20-án 
Szarvas Péter polgármester 
és Kiss Tibor alpolgármester 
tartott tájékoztatót. 

Mint megtudtuk, az első tá-
mogatott program a Belvárosi 
uszoda hét végi nyitvatartása. 
Ez a 2016 őszén elindított, s 
azóta is tartó program folyta-
tása. A hét végi nyitvatartást 
az önkormányzat a saját költ-
ségvetéséből fi nanszírozta, a 
pályázat keretein belül lehető-
ség nyílt külső forrás bevoná-
sára.

A második nyertes program 
a Sportolj együtt olimpikonok-
kal! elnevezésű. Ennek kereté-
ben az iskolákba látogatnak el 
olimpikonok, hogy személyes 
példaadásukkal, előadásukkal 
és a közös sportolás lehetősé-
gével motiválják a gyerekeket. 
Itt járt már Szász Emese, de to-
vábbi olimpiai bajnokok, olimpi-
konok is érkeznek majd.

A harmadik a sorban az 
óvodai labdakavalkád. Békés-

csabán 2015 szeptemberétől 
„Labda-játékok megalapozá-
sa kisgyermekkorban” címmel 
indult kezdeményezés, hogy 
megismertesse a gyerekekkel 
a különböző labdajátékokat. 
Most március 1-jén egy igazi 
„fesztivált” rendeznek a prog-
ram keretében, ahol a szülők 
is betekintést nyerhetnek 
abba, „hol tart” a gyermekük, 
az óvodák pedig a program 
folytatásához új sporteszközö-
ket vehetnek majd.

A negyedik a Nők Napja 
program, amelynek keretében 
március 11-én, szombaton 9 
órától a CsabaParkba várják 
a hölgyeket. Itt számos, Bé-
késcsabán űzhető sportágat 
próbálhatnak ki az érdeklődők 
(fitnesz, aerobik, spinning, 
piloxing, zumba, power plate, 
kettlebell, TRX, flabélos, 
bodyart, jóga, pilates stb.), 
kiegészítve életmód-tanács-
adással. A tervek szerint közö-
sen sportolhatnak majd az ér-
deklődők Béres Alexandrával 
és Katus Attilával is. 

K. D., M. E.
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Négy programra nyert 100 százalékos támogatást a város

A nyílászárókat is kicserélik az iskolában

Szisztematikusan építkezik a város a kerékpárutakat illetően is

Hanó Miklós alpolgármester

Közel hatmilliót nyert a város
HISZEK Benned Sport Program

A csabaiak negyede kerékpáron közlekedik
Kerékpárutak a Körte soron, a Berényi úton és Jaminában

Energetikai fejlesztés a Jankayban
Több mint 130 milliós beruházás az iskolában

A Békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolában több mint 130 millió forintos energetikai 
fejlesztést hajtanak végre, amelynek keretében egyebek 
mellett megújul az intézmény fűtésrendszere, és kicse-
rélik a nyílászárókat is. A projekt a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Sport Szakállamtit-
kársága tavaly hirdetett pályázatot a megyei jogú váro-
sok részére HISZEK Benned Sport Program elnevezés-
sel (HISZEK Benned: Helyi, Integrált Szabadidősportos 
és Egyesületi Keretek közötti sportprogram). 



Finn pedagógusokból álló 
küldöttség járt Békéscsa-
bán, hogy a hazai szak-
képzés elméletét és gya-
korlatát tanulmányozza. A 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrummal (BSZC) együtt-
működő Edupoli Központ 
egyik képviselője az Alföld-
víz Zrt.-hez is ellátogatott, 
hogy személyesen gyűjt-
sön tapasztalatokat. 

A BSZC a fi nnországi Por-
vóban működő intézmény 
küldöttségét látta vendégül. 
Ennek részeként Marja Hasu 
felkereste az Alföldvíz köz-
ponti laboratóriumát is. A be-
járást követő sajtótájékozta-
tón Nagy László, az Alföldvíz 
Zrt. vezérigazgató-helyettese 
hangsúlyozta, fontosnak tart-
ják a szakember-utánpótlást, 
így a jövőben is támogatják a 
képzéseket és segítik a szak-
képzési centrum munkáját. 

– Magyarországon a víz-
ügyet is elérte a szakemberhi-
ány. Egyre nagyobb fi gyelmet 
kell fordítani a fi atalokra olyan 
tekintetben is, hogy felkeltsük 
az érdeklődésüket a szakma 
iránt. Az iskolával együttmű-
ködve próbálunk olyan oktatá-
si programokat megszervezni, 

ahol a gyerekek a gyakorlatban 
meg tudják nézni akár a cégek 
működtetését is – fogalmazott 
Nagy László, az Alföldvíz Zrt. 
vezérigazgató-helyettese.

Bohus Mária, a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum Erasmus+ programjának 
koordinátora kiemelte: négy 
különböző szakterületről ér-
keztek pedagógusok Finnor-
szágból, akik az autószerelés, 
a vendéglátás, az egészség-
ügyi és a környezetvédelmi 
képzésbe tekintettek bele, 
illetve ezek gyakorlati helyeit 

járták be. Az Alföldvíznél arra 
is ötleteket gyűjtöttek, hogy 
milyen kísérleteket tudnának 
végezni a tanulók például a 
kémiaórán.

A fi nn vendég, Marja Hasu 
tapasztalatait összegezve el-
mondta, nagyon tetszett neki, 
hogy a diákok és a tanárok 
is nagy lelkesedéssel végzik 
el a feladatokat és nagyon 
hasznosnak tartja, hogy a 
tanulók ilyen gyakorlati helye-
ken sajátíthatják el a szakmai 
tudást.

Kovács Dávid
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A Finnországból érkezett Marja Hasu az Alföldvíz 
központi laboratóriumát is felkereste
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható
„Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható
„Békéscsabai Hűségdíj” kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a helyi ki-
tüntetésekről szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati ren-
delete (a továbbiakban: ren-
delet) szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsa-
ba Egészségügyéért kitüntetés 
adományozható Békéscsaba 
városban legalább 10 éve dol-
gozó, az egészségügy terüle-
tén magas színvonalú szakmai 
munkát végző személynek 
vagy közösségnek. A kitüntetés 
további feltétele a szakmai, 
emberi feddhetetlenség.

Évente legfeljebb két ki-
tüntetés adományozható. 

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselői
 a nemzetiségi önkormány-• 
zatok
 a szociális és egészség-• 
ügyi bizottság
a városban működő, az • 
egészségügyi ellátás terü-
letén tevékenykedő intéz-
mények, illetve azok kö-
zösségei
szakmai, érdekképviseleti • 
szervek
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység rész-
letes ismertetését, méltatá-
sát.

A javaslatokat 2017. március 
31-ig kell beküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályára (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. em. 26.) 

Bővebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail-címen 
vagy a 886-505 telefonszámon 
kérhető.

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a helyi kitün-
tetésekről szóló 20/2005. (VII. 
14.) önkormányzati rendele-
te (a továbbiakban: rendelet) 
szabályozza.

A rendelet szerint Békés-
csabai Hűségdíj adomá-
nyozható:
a) a Békéscsaba városban 

az egészségügyi alapellá-
tásban területi ellátási kö-
telezettséggel tevékenyke-
dő azon háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvo-
sok (a továbbiakban együtt: 
háziorvosok) részére, akik 
az egészségügy területén 
25 éve dolgoznak;

b) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-
ban területi ellátási kötele-
zettséggel tevékenykedő 
háziorvosok munkáját se-
gítő azon szakdolgozók ré-
szére, akik az egészségügy 
területén 25 éve dolgoznak;

c) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-

ban területi ellátási kötele-
zettséggel tevékenykedő 
azon háziorvosok részére, 
akik az egészségügy terü-
letén 30 éve dolgoznak;

d) a Békéscsaba városban 
az egészségügyi alapellá-
tásban területi ellátási kö-
telezettséggel tevékenyke-
dő háziorvosok munkáját 
segítő azon szakdolgozók 
részére, akik az egész-
ségügy területén 30 éve 
dolgoznak;

e) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-
ban területi ellátási kötele-
zettséggel tevékenykedő, 
az egészségügyi alapellá-
tást befejező háziorvosok 
részére, ha az egészség-
ügy területén legalább 25 
évet dolgoztak;

f) a Békéscsaba városban 
az egészségügyi alapel-
látásban területi ellátási 
kötelezettséggel tevékeny-
kedő háziorvosok munkáját 
segítő, az egészségügyi 
alapellátást befejező szak-
dolgozók részére, ha az 
egészségügy területén leg-
alább 25 évet dolgoztak.

A kitüntetés további feltétele 
a szakmai, emberi feddhetet-
lenség.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselői
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok
a közgyűlés bizottságai • 
a városban működő intéz-• 
mények, illetve azok közös-
ségei
szakmai, érdekképviseleti • 
szervek
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2017. március 
31-ig kell beküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályára (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. em. 26.) 
Bővebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail-címen 
vagy a 886-505 telefonszámon 
kérhető.

T Á J é K o Z T A T Ó
a pedagógus díszoklevelek iránti igénylés

benyújtásának módjáról

Tájékoztatjuk azon kedves, 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros valamely oktatási-nevelési 
intézményéből nyugállomány-
ba vonult pedagógusokat, 
akik 2017. évben jogosultak 
díszoklevél átvételére, hogy 
az arany-, gyémánt-, vas- és 
rubindiploma-igénylés eljárá-
sában segítséget kérhetnek 

azon jogutód intézmények 
vezetőitől, amelyekben utolsó 
aktív éveiket töltötték óvónő-
ként, tanítóként, tanárként. 

Amennyiben azt a peda-
gógusok igénylik, a 2017. 
évben esedékes pedagógus 
díszoklevelek iránti kérelmü-
ket az intézmények vezetői 
nyújtják be azon felsőoktatá-

si intézményhez, amelyben a 
diplomát kiállították.

Ennek érdekében keres-
sék fel annak az intézmény-
nek a vezetőjét, amely in-
tézményből nyugállományba 
vonultak.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az 
ősz folyamán az intézmé-
nyektől nyer értesülést arról, 
hogy kiket köszönthet és lát-
hat vendégül díszdiplomája 
átvétele után.

Tisztelt nyugállományban lévő Óvónők,
Tanítók, Tanárok!

Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság

PÉNZÜGYI-SZÁMV ITELI ÜGYINTÉZŐI 
munkakörbe  keres középfokú végzettséggel rendelkező,

önálló munkavégzésre alkalmas, agilis munkatársat.

A munkakör azonnal betölthető.
A felsőfokú végzettség az elbírálásnál előnyt jelent.

Fényképes szakmai önéletrajzot a fi zetési igény megjelölésével
az alábbi e-mail-címre várjuk: i.vagasine@globonet.hu

Kamatmenteskölcsön-támogatás

Kiadó üzlethelyiségek, irodák

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az első 
lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez (lakóingat-
lan építéséhez, illetve új vagy használt lakóingatlan vásár-
lásához, illetve az első lakóingatlan építése céljából törté-
nő telek vásárlásához) kamatmentes kölcsön támogatási 
pályázatot hirdet azon személyek részére, akik Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívánják 
első lakóingatlanukat felépíteni vagy megvásárolni.

A kérelmek benyújtására 
2017. március 1. és 31. napja 
között van lehetőség.

A lakáscélú kamatmentes-
kölcsön-támogatás részletes 
feltételrendszere a kérelem-
nyomtatványhoz csatolt mel-

lékletben tekinthető meg. To-
vábbi információ kérhető és a 
kérelemnyomtatvány igényel-
hető, leadható a polgármeste-
ri hivatal szociálpolitikai osz-
tályán ügyfélfogadási időben 
(Békéscsaba, Szabadság tér 

11–17. II. 23-as iroda, telefon: 
06-66/886-502).

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.30–12.00, • 
12.30–17.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás• 
Szerda: 8.30–12.00, • 
12.30–16.00
Csütörtök: 8.30–12.00• 
Péntek: 8.30–12.00• 

A kérelmek elbírálásának 
időpontja: A lakásügyi bi-
zottság 2017. áprilisi soros 
ülése.

Andrássy út 7. (Andrássy út • 
felől), 42 m2-es üzlet teljes 
közművel.
Szent István tér 10., 1. szá-• 
mú, 90 m2-es üzlet teljes 
közművel, Justh Gyula utca 
felőli bejárattal.
Szent István tér 10., 6. szá-• 
mú, 48 m2-es üzlet teljes 
közművel.

Szabadság tér 1–3., volt • 
Raiffeisen Bank, 222 m2-es 
üzlet teljes közművel.
Gyulai út 37–39., 18 m• 2-es 
üzlet teljes közművel.
Lencsési út 18., 51 m• 2-es 
iroda teljes közművel.
Bartók Béla út 14. szám • 
alatti raktárhelyiség, 120 
m2, teljes közművel.

Szent István tér 10., 1. szá-• 
mú, 89 m2-es iroda teljes 
közművel, Justh Gyula utca 
felőli ablakokkal.
Szabadság tér 1–3., 3 db • 
14 m2-es iroda egyben vagy 
külön. Teljes közművel.

Érdeklődni lehet munkana-
pokon  8.00–16.00-ig Gergely 
Tamásnál. Tel.: 20-9333-400.

K I A D Ó  Ü Z L E T H E L y I S É G E K K I A D Ó  I R O D Á K

Finn küldöttség járt a BSZC-ben
Az Alföldvíznél a szakképzés gyakorlatát tanulmányozták
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5Csabai Mérleg színes

Több mint 1 milliárd forintból fejleszti az Európában egye-
dülálló és példaértékű dévaványai Túzokvédelmi Mintate-
rületet, valamint a szürke marhák és házi bivalyok élőhe-
lyét a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága. 

A dévaványai túzokvédő állomás Európa legrégebbi ilyen jel-
legű központja. A most elnyert 224 millió forintból fejleszti a 
nemzeti park a Túzokvédelmi Mintaterületet, amely mintegy 
400 hektár. Itt a röpképes, vadon élő állomány költőterületét 
kerítések védik a ragadozóktól. 

– A mostani projekt a teljes védelmi rendszer 
kiépítését és megújítását jelenti. Ez a kutatóknak 
olyan lehetőséget biztosít, ami máshol nem áll ren-
delkezésre – tájékoztatott dr. Tirják László, a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park igazgatója. Hozzátette: a 
Dévaványa környékén élő túzoklétszám jelenleg is 
a hazai állomány több mint egyharmadát adja.

Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsú-
lyozta, hogy a környezetvédelmi beruházásoknak 
igen nagy jelentőségük van a megyében. Az ilyen 
jellegű országos pályázatok közel tíz százalékát 
megyénk nyerte el.  

A park további 800 millió forintot tud fordítani a 
szürke marhák és bivalyok élőhelyének fejleszté-
sére, amelyből az állatok téli tartásának körülmé-
nyeit korszerűsítik. A beruházás háromszáz bi-
valynak és hatszáz szürke marhának biztosít majd 
élőhelyet, de más őshonos magyar állat is otthon-
ra lelhet itt. Többek között a parkban él a szürke 
marha génállományának megőrzését szolgáló 
tehenek nagy része és itt található a hazai parkok 
közül a legtöbb őshonos magyar állat, például a házi bivaly, ma-
gyar racka juh, szürke marha és magyar kutyafajták is. 

Dr. Tirják László, a park igazgatója elmondta, a cél az, hogy 
korszerű és szép körülmények között, megfelelő tájba illesztett 
épületcsoportban helyezzék el az itteni törzsállományt. 

A fejlesztés az állatokat kiszolgáló épületek mellett egy 
gépszín, kútház, valamint a belső úthálózat és a közművek 
kiépítésére is kiterjed. 

Az 1 milliárd forintot meghaladó korszerűsítések várható-
an 2019 végére fejeződnek be.

2017. február 27., hétfő

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 BRSE TV (magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kikötő (egyházi magazin)
8:10 Művészbejáró

(kulturális magazin)
8:40 Púder (Női magazin)
9:10 Spektrum (életmódmagazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Kikötő (egyházi magazin)
18:00 Hírek
18:05 Generáció (ifjúsági mag.)
18:35 BRSE TV (magazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kezdőkör (sportmagazin)
21:00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés – Békéscsaba–Budaörs
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 Kezdőkör (sportmagazin)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. február 28., kedd

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kezdőkör (sportmagazin)
8:10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8:40 BRSE TV (magazin)
9:10 Generáció (ifjúsági magazin)
9:40 Híradó
10:00 Közgyűlés közvetítése 

(ismétlés)
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18:00 Hírek
18:05 Púder (női magazin)
18:30 Kikötő (egyházi magazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Szempont

(politikai magazin)
21:00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés – FTC-Békés
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 Szempont

(politikai magazin)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 1., szerda

6:00 Hírek
6:05 Aktuális (magazin)
6:25 Kezdőkör (sportmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Szempont (politikai mag.)
8:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:10 Kikötő (egyházi magazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Épí-Tech

(építészeti magazin)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Művészbejáró

(kulturális magazin)
18:00 Hírek
18:10 Szempont (politikai mag.)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Szempont (politikai mag.)
21:00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés – Békéscsaba–Budaörs
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 Szempont

(politikai magazin)
23:40 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 2., csütörtök

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Spektrum (életmódmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Szempont (politikai mag.)
8:10 Kezdőkör (sportmagazin)
8:40 BRSE TV (magazin)
9:10 Púder (közéleti magazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Kikötő (egyházi magazin)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Kezdőkör (sportmagazin)
18:00 Hírek
18:05 BRSE TV (magazin)
18:30 Szempont (politikai mag.)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kult. mag.)
21:00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés – FTC–Békés
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 Művészbejáró

(kulturális magazin)
23:40 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 3., péntek

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Szempont (politikai mag.)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8:40 Spektrum (életmódmagazin)
9:10 Szempont (politikai mag.)
10:00 Híradó
10:20 Csabai forgatag (közél. mag.)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Generáció (ifjúsági mag.)
18:00 Hírek
18:05 Púder (női magazin)
18:30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Csabai forgatag (közél. mag.)
21:00 Atlantisz gyermekei 
 (Vízi cirkusz egyedülálló
 látványvilággal)
22:45 Híradó
23:05 Aktuális (magazin)
23:20 Csabai forgatag (közél. mag.)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 4., szombat

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Csabai forgatag (közél. mag.)
9:10 Spektrum (életmódmagazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés – Békéscsaba–Budaörs
11:50 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Spektrum (életmódmag.)
18:00 Hírek
18:05 BRSE TV (magazin)
18:25 Kezdőkör (sportmagazin)
19:00 Híradó
19:20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kult. mag.)
21:00 Békés Megye év spotolója,

év embere Gála
 (Díjátadó ünnepség)
22:30 Üzleti Negyed

(gazdasági magazin)
23:00 Híradó
23:20 Épí-Tech

(építészeti magazin)
23:50 KÉPÚJSÁG

2017. március 5., vasárnap

7:00 Hírek
7:05 Aktuális (magazin)
7:25 Kezdőkör (sportmagazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:10 Csabai forgatag (közél. mag.)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés – FTC–Békés
11:50 KÉPÚJSÁG
16:00 Szempont (politikai mag.)
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Szempont (politikai mag.)
18:00 Hírek
18:05 Csabai forgatag (közél. mag.)
18:30 Művészbejáró (kult. mag.)
19:00 Híradó
19:20 BRSE TV (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kikötő (egyházi magazin)
21:00 Terefere a Művész

Kávéházban
 (Beszélgetés Felkai Eszterrel)
22:30 Híradó
22:50 Kikötő (egyházi magazin)
23:20 Üzleti Negyed (gazdasági 

magazin)
23:50 KÉPÚJSÁG

2017. március 6., hétfő

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kikötő (egyházi magazin)
8:10 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:40 Púder (közéleti magazin)
9:10 Spektrum (életmódmagazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Kikötő (egyházi magazin)
18:00 Hírek
18:05 Csabai forgatag (közél. mag.)
18:30 Spektrum (életmódmag.)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kezdőkör (sportmagazin)
21:00 Kezdőkör: vízilabda-mérkő-

zés – Csabai Csirkefogók-BVSC
22:00 Aktuális (magazin)
22:20 Kezdőkör (sportmagazin)
22:55 Híradó
23:15 Szempont (politikai mag.)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 7., kedd

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Generáció (ifjúsági magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kezdőkör (sportmagazin)
8:10 Kikötő (egyházi magazin)
8:40 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
9:10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Művészbejáró (kultur. mag.)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Generáció (ifjúsági mag.)
18:00 Hírek
18:05 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18:30 Púder (közéleti magazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 BRSE TV (magazin)
21:00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés – Békés–Ózd
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 BRSE TV (magazin)
23:40 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 8., szerda

6:00 Hírek
6:05 Aktuális (magazin)
6:25 Kezdőkör (sportmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 BRSE TV (magazin)
8:10 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:40 Spektrum (életmódmagazin)
9:10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Művészbejáró (kult. mag.)
18:00 Hírek
18:05 BRSE TV (magazin)
18:30 Kikötő (egyházi magazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Generáció (ifjúsági mag.)
21:00 Kezdőkör: vízilabda-mérkő-

zés – Csabai Csirkefogók–BVSC
22:00 Aktuális (magazin)
22:20 Generáció (ifjúsági mag.)
22:50 Híradó
23:10 Szempont (politikai mag.)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 9., csütörtök

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Generáció (ifjúsági magazin)
8:10 Kezdőkör (sportmagazin)
8:40 BRSE TV (magazin)
9:10 Púder (közéleti magazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 BRSE TV (magazin)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Szempont (politikai mag.)
18:00 Hírek
18:10 Szempont (politikai mag.)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kult. mag.)
21:00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés – Békés–Ózd
22:30 Aktuális (magazin)
22:50 Híradó
23:10 Művészbejáró (kult. mag.)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 10., péntek

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Spektrum (életmódmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:10 Kikötő (egyházi magazin)
8:40 Csabai forgatag (közél. mag.)
9:10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Kezdőkör (sportmagazin)
10:45 Szarvasi híradó
11:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18:00 Hírek
18:05 Művészbejáró (kult. mag.)
18:35 BRSE TV (magazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Púder (közéleti magazin)
21:00 Hunor, Magor nyomán 

Békésben (dokumentumfi lm)
22:00 Aktuális (magazin)
22:20 Púder (közéleti magazin)
22:50 Híradó
23:10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
23:40 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 11., szombat

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 BRSE TV (magazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Púder (közéleti magazin)
9:10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Kezdőkör: vízilabda-mérkő-

zés – Csabai Csirkefogók–BVSC
11:20 Csabai forgatag (közél. mag.)
11:45 Szarvasi híradó
12:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18:00 Hírek
18:05 Csabai forgatag (közél. mag.)
18:30 Púder (közéleti magazin)
19:00 Híradó
19:20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kultur. mag.)
21:00 Atlantisz gyermekei 
 (Vízi cirkusz egyedülálló
 látványvilággal)
22:45 Híradó
23:05 Kezdőkör (sportmagazin)
23:45 Szarvasi híradó
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 12., vasárnap

7:00 Hírek
7:05 Aktuális (magazin)
7:25 Kezdőkör (sportmagazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:10 Spektrum (életmódmagazin)
9:40 Aktuális (magazin)
10:00 Híradó
10:20 Generáció (ifjúsági mag.)
10:50 KÉPÚJSÁG
16:00 Épí-Tech (építészeti mag.)
16:30 Spektrum (életmódmag.)
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Művészbejáró (kult. mag.)
18:00 Hírek
18:05 BRSE TV (magazin)
18:30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19:00 Híradó
19:20 BRSE TV (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kikötő (egyházi magazin)
21:00 Terefere a Művész Kávé-

házban
 (Beszélgetés Felkai Eszterrel)
22:30 Művészbejáró (kult. mag.)
23:00 Híradó
23:20 Épí-Tech (építészeti mag.)
23:50 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

F e j l e s z t  a  K ö r ö s - M a r o s  N e m z e t i  P a r k

K I T E K I n T Ő

A szürke marhák és a bivalyok élőhelyét is fejlesztik



Az elmúlt időszakban folya-
matos terheléses próbaüzem 
zajlott, amelynek során a vá-
logató működése zavartalan 
volt, így az üzem működésé-
nek technikai akadálya nincs. 
A közel kéthetes teszt során 
a gépgyártókkal együttmű-
ködve beállították az összes 
berendezést, majd fi nomhan-
golták azokat az elvárások-
nak megfelelően.

Békés és Csongrád me-
gye nyolcvanhat településén 
a szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése 2015 vé-
gén fejeződött be. A program-
ra 15 milliárd forintnyi forrást 

biztosított az Európai Unió és 
a magyar állam. Békéscsa-
bán ebből épült meg egy 120 
ezer tonna éves kapacitású 
hulladékfeldolgozó üzem és 
válogatómű. Ez hazánk legna-
gyobb kapacitású és egyben 
legkorszerűbb hulladékváloga-
tója. A napi mennyiséget 50-60 
kukásautó szállítja be nyolc óra 
alatt. A beszállított szemétből 
a válogatógépnek köszönhe-
tően körülbelül 40 százalékkal 
kevesebb hulladék kerül a lera-
kóba. A kiválogatott hulladék 
újrahasznosítható, ennyivel 
kevesebb szemét terheli kör-
nyezetünket.

A DAREH elnöke elmond-
ta, most már teljes kapaci-
tással működhet az üzem és 
a terhelés növelésével egyre 
több hulladékot helyezhetnek 
a válogatóba. Molnár Sándor 
hozzátette, az összes többi 

hulladékkezeléshez kapcso-
lódó szolgáltatást is biztosí-
tani tudják a régióban. 

– Az üzem indulásával egy 
környezettudatosabb hulladék-
gazdálkodás kezdődött el tér-
ségünkben – jegyezte meg dr. 
Görgényi Ernő, Gyula polgár-
mestere. Hozzátette: a hasz-
nosítható részek kiválogatása 
után a telepen már csak azo-
kat a részeket rakják le, ame-
lyekkel nem lehet mit kezdeni. 

Vantara Gyula, Békés me-
gye fejlesztési biztosa el-
mondta, a hulladékszállítási 
díj várhatóan nem emelke-
dik, és szeretnék, ha minél 
nagyobb arányú lenne a sze-
lektív gyűjtés. 

A tervek szerint március-
tól napi 16 órában működhet 
majd a válogató. Jelenleg a 
telepen huszonheten dolgoz-
nak egy műszakban, március 
végére pedig tovább bővül a 
foglalkoztatottak száma.

Busi Ottó

A Szent István téren tartott 
ételosztáson a CsabaParkban 
megfőzött kétszáz adag szé-
kelykáposzta, kenyér és az 
ebéd mellett meleg kabátok, pu-
lóverek, ruhák, cipők is várták a 
rászorulókat február 10-én. Mint 
azt Herczeg Tamás tanácsnok-
tól megtudtuk, a családsegí-
tővel kapcsolatban álló csalá-
dokat a szociálpolitikai osztály 
közreműködésével, postai úton 
értesítették a lehetőségről.

Fülöp Csaba, a Békéscsa-
bai Előre NKSE gazdasági ve-
zetője hozzátette, hogy Szur-
kolj, segíts címmel a kézisek 
egy jótékonysági akciósoroza-
tot hirdettek a tavaszi idényre. 

A Szent István téren kiosztott 
ruhák és cipők főként a Bé-
késcsaba–Ferencváros baj-
noki kézilabda-mérkőzés előtt 
gyűltek össze. Az akció sike-
réhez a szurkolók és a játéko-
sok is hozzájárultak.

A több mint negyvenzsák-
nyi adományból tízzsáknyit 
korábban a piacon osztottak 
szét. Most a Szent István té-
ren is sorra nyitották ki a zsá-
kokat, hogy lehetőség szerint 
mindenki találjon magának 
olyan meleg ruhadarabokat, 
amelyek jól jöhetnek a követ-
kező hideg napokban vagy 
akár a jövő télen is. 

Mikóczy Erika

A kezdeményezés keretében 
újra a Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakgimnázium-
ban volt különleges tanóra. A 
kormányhivatal munkatársa 
szerint nem jelenik meg kellő 
súllyal az oktatásban a tár-
sadalombiztosítás szerepe, 
ezért is fontos, hogy az alap-
vető információkat eljuttas-
sák a középiskolásoknak. 

– A diákokkal kivesézzük a 
szociális biztonság és a tár-

sadalombiztosítás kérdéseit. 
Megtudhatják, hogy miért kell 
járulékot fi zetni, mit kapunk 
ezért cserébe, és hogyan mű-
ködik ez az egész rendszer 
– fogalmazott Dávid Ferenc 
főosztályvezető-helyettes.

Az órán Skaliczki László 
és Triffa Ágnes kiemelte: 
a sportolók elsősorban a 
sportra koncentrálnak, de 
jó tudniuk, hogy ha szüksé-
ges, megkapják az ellátást, 

hisz a társadalombiztosítás 
az egész életünket átszövi a 
gyermekvállalástól a nyugdí-
jig. A fi atalok a saját tapaszta-
lataikat is megoszthatták osz-
tálytársaikkal, hiszen többen 
dolgoztak már nyári munkán. 
Ezt követően kitöltöttek egy 
rövid tesztet, amelyből több 
érdekességet is megtudtak.

Az együttműködés kereté-
ben a 7.Tv egy fi lmet készít, 
amelyet a megye összes kö-
zépiskolájába eljuttat majd. „A 
jövő biztonsága” elnevezésű 
program márciusban folytató-
dik, amikor az öngondoskodás 
és a külföldi munkavállalás té-
makörében mélyülhetnek el a 
középiskolások.

Kovács Dávid

Egyre kevesebb a regiszt-
rált bűncselekmény és egy-
re többet derítenek fel ezek 
közül a megyében. Dr. Po-
lyák Zsolt rendőrfőkapitány 
értékelte a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság 2016-
os évét. A számok tükrében 
Békéscsaba a 4. legbizton-
ságosabb a 23 megyei jogú 
város közül.

2016-ban hétszázkilencven-
eggyel kevesebb regisztrált 
bűncselekmény történt a me-
gyében, mint 2015-ben, ezek 
több mint 67 százalékát ered-
ményesen fel is derítették. 

– A nyomozás-eredményes-
ségi mutatónk tovább javult, 
közel két százalékkal tudtunk 
ezen javítani a korábbi évhez 
képest. Békés megye tovább-
ra is bűnügyileg a legkevésbé 
fertőzött megyék közé tartozik. 
100 ezer lakosra 1854 bűncse-
lekmény jut – tájékoztatott a 
megyei rendőrfőkapitány.

Mint megtudtuk, a regiszt-
rált bűncselekmények szá-
ma 2013 óta, a vagyon elleni 
bűncselekmények száma 
2012 óta folyamatosan csök-
ken. Kevesebb a testi sérté-
sek és a rablások száma is, 
és a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság nyomozási 
eredményessége a rabláso-
kat illetően 94,4 százalék, 

ami országosan élen járó. Az 
évértékelőn elhangzott az is, 
hogy az elmúlt öt évben min-
den gyilkossági nyomozást 
sikeresen lezártak. 

Az államhatár Békés me-
gyei szakaszát illegálisan át-
lépő személyek száma nem 
változott jelentősen tavaly. 
2015-ben 303-an, 2016-ban 
257-en kíséreltek meg tiltott 
határátlépést. 

Tavaly csökkent a személyi 
sérüléssel járó közúti balesetek 
száma csakúgy, mint a halálos 
baleseteké, de még így is 15-
en vesztették életüket a megye 
útjain. A legtöbb baleset egyéb-
ként gyorshajtás, az elsőbb-

ségi, valamint a kanyarodási 
szabályok megszegése miatt 
történt. A rendőrfőkapitány ki-
emelte a baleset-megelőzési 
programok fontosságát.

– A kapitányságon nagy 
gondot fordítunk arra, hogy fo-
lyamatos párbeszédet folytas-
sunk a lakossággal. Az észre-
vételekre, véleményekre oda 
kell fi gyelnünk, és valamennyi 
bejelentésre azonnal reagál-
nunk. Emellett természetesen 
nagyon fontos a felderítő mun-
ka. Ha a bűncselekményeket 
felderítjük, az a legjobb meg-
előzés – mondta dr. Polyák 
Zsolt rendőr dandártábornok.

Zámbori Eszter
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Rendhagyó tanóra a Közgében
A társadalombiztosításról diákoknak

A Közgében tartott rendhagyó órán Skaliczki Lászlót is hallhatták a diákok

A családsegítővel kapcsolatban állókat hívták meg

Az üzem beindulásával a jelenlevők szerint 
környezettudatosabb hulladékgazdálkodás kezdődött

A békéscsabai hulladékválogató az elvárásoknak megfelelően működik

Dr. Polyák Zsolt: Javult a nyomozáseredményesség

Békéscsaba biztonságos város
Kevesebb a bűncselekmény, eredményes a felderítés

A szociális biztonság és a társadalombiztosítás került a 
középpontba a Békés Megyei Kormányhivatal és a Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft. együttműködésében zajló, 
A jövő biztonsága elnevezésű program második állomá-
sán. A rendhagyó tanórába Skaliczki László, a békés-
csabai női kézilabdacsapat vezetőedzője, valamint Triffa 
Ágnes, az együttes kapusa is bekapcsolódott.

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft. és a Csaba-
Park közösen szervezett jótékonysági ételosztást Békés-
csabán, a Szent István téren. A rászorulók a Női Kézilabda 
Sportegyesület és az önkormányzat által szervezett ado-
mánygyűjtő akción összegyűlt ruhák közül is válogathattak.

A békéscsabai hulladékválogató az elvártak szerint műkö-
dik – jelentette be Molnár Sándor, a Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás (DAREH) elnöke február közepén. 

ételt és ruhát osztottak
Szurkoltak és segítettek

az adományozók

Sikeres volt a hulladékválogató próbaüzeme
Jelenleg egy műszakban, márciustól napi 16 órában üzemel

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



A Földművelésügyi Miniszté-
rium és a Békés Megyei Ön-
kormányzat Békési Érték-mé-
rő címmel vetélkedősorozatot 
indított a megye általános és 
középiskolás tanulóinak. 

A szervezőket az érdekelte, 
hogy a diákok mennyire isme-
rik Magyarország és azon belül 
Békés megye értékeit, kulturá-
lis és épített örökségét, hagyo-
mányait, gasztronómiai külön-
legességeit. A békéscsabai 
fordulóra több mint 45 iskola di-
ákjai jelentkeztek, akik alaposan 
elmélyedtek az értékekben.

– Úgy látjuk, hogy a gye-
rekek felkészültek, informá-
ciókkal, tudással felvértezve 
vesznek részt ezen a megmé-
rettetésen – fejtette ki Tolnai 

Péter, a Békés Megyei Önkor-
mányzat alelnöke.

A vetélkedőn az is kiderült, 
hogy az intézményekben nem-
csak a történelem- és irodalom-
órákon beszélnek ezekről az 

értékekről. Az osztálykirán-
dulásokat, szabadidős progra-
mokat is úgy alakítják, hogy a 
diákok minél többet tudjanak 
meg az elődökről. 

 Mikó Melinda
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Idei első soros ülését tartot-
ta a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése február 
16-án. A megyegyűlés egyik 
fontos napirendi pontja a 
2017-es költségvetés elfoga-
dása volt.

A közgyűlés első perceiben 
a képviselők a két ülés között 
zajlott, a megyei önkormány-
zatot érintő tárgyalásokkal, 
tanácskozásokkal kapcsolato-
san az indonéz delegáció láto-
gatásának fejleményeiről, illet-
ve az INTERREG programmal 
kapcsolatosan kértek részletes 
tájékoztatást.

Napirenden szerepelt a 
közgyűlés múlt évi nemzetközi 
programjának végrehajtásáról 
és az idei nemzetközi program 
elfogadásáról szóló beszámo-
ló. Ennek kapcsán fontos a 
települések testvértelepülési 
kapcsolatainak erősítése, va-
lamint kiemelendő a Külügy-
minisztérium nemrégiben szü-
letett döntése, mely alapján tíz 
új határátkelőt – négyet Békés 
megyében – nyitnak meg al-
kalomszerűen a hét végétől 
a magyar–román határon. A 
képviselők véleménye egyön-
tetűen az volt, hogy ez fontos 
lépés, azonban dolgozni kell 
azon, hogy ezek az alkalmak 
gyakoribbak legyenek, eset-
leg véglegessé váljon ezen 
határátkelők működése.

Legfontosabb napirendi 
pont az idei költségvetés elfo-

gadása volt, amiben kötelező 
és önként vállalt feladatokra is 
biztosítva van a forrás. Köte-
lező feladata a Békés Megyei 
Önkormányzatnak a Terület- 
és Településfejlesztési Opera-
tív Programban való közremű-
ködés. Jelen pillanatban 175 
települési pályázatot koordinál 
a megyei önkormányzat, eh-
hez egy ütőképes projektme-
nedzsmenti csoportot állított 
fel annak érdekében, hogy 
minél eredményesebb mun-
kát végezhessenek. Önként 
vállalt feladata a közgyűlésnek 
a Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíj-
rendszerhez való csatlakozás. 
Zalai Mihály megyei elnök 
kiemelte: kevés megye csatla-

kozik a pályázathoz, a Békés 
Megyei Önkormányzat azon-
ban 2017-ben is támogatta a 
rászoruló diákokat. A múlt évi 
költségvetésben, a működési 
kiadások terhére összesen 
6 700 000 forint összeget kü-
lönítettek el, amiből a 2017. 
évi pályázati fordulóhoz csat-
lakozott 57 település diákját 
tudták segíteni. A megyei ön-
kormányzat lehetőségeihez 
mérten igyekszik támogatni 
a civil szervezeteket, alapít-
ványokat, erre a célra az idei 
költségvetésben is mecénási 
keretet különítettek el.

A megyegyűlés bejelenté-
sekkel zárult, melyből kiderült, 
hogy a testület következő so-
ros ülése április 13-án lesz.

Az új főigazgató kinevezése 
első napján az idén január 
1-jétől hatályba lépett szerve-
zeti átalakításokról tájékozta-

tott. Magyarország Kormánya 
a közigazgatás hatékonyságá-
nak növelése érdekében ala-

kította át az államigazgatás 
szervezetrendszerét. Ezzel a 
megyei kormányhivatalon belül 
is 7 szakmai főosztály jött létre. 

– Fontos, hogy az új szer-
vezeti rendnek megfelelően 
integráljuk azokat az új felada-
tokat és szervezeti elemeket, 
amelyek januártól kerültek a 
kormányhivatalhoz. Meg kell 
erősítenünk a járási hivatalok 
tevékenységét is. Mindemel-
lett fel kell készülnünk a jövő 
évtől bevezetendő új köz-
igazgatási rendtartással kap-
csolatos jogszabályi háttérre 
– mondta hivatalába lépve dr. 
Takács Árpád.

Az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság egy-
kori főigazgató-helyettese ki-
emelte, hogy az olyan nyitott 
hatóság híve, amely konst-
ruktívan együtt tud működni a 
lakossággal.

Zámbori Eszter

A madárinfl uenza-járvány 
az Európai Unió tagorszá-
gainak a kétharmadában 
felütötte a fejét és hatalmas 
pusztítást okozott. Itt első-
sorban egy uniós szintű 
problémáról van szó. Ezért 
az EU-nak is részt kell vál-
lalnia a baromfi tartók kárta-
lanításában, így erre a célra 
az Unió költségvetéséből is 
félre kell tenni – jelentette 
ki Erdős Norbert európai 
parlamenti képviselő az 
Európai Parlament Mező-
gazdasági és Vidékfejlesz-
tési Szakbizottsága ülését 
követően Brüsszelben.

A fi deszes politikus hozzátet-
te: tájékoztatta a parlamenti 
szakbizottság tagjait arról, 
hogy a madárinfluenza Ma-
gyarországon súlyos károkat 
okozott. A hazai kár megha-
ladja a 21 millió eurót. Több 
mint 250 állattartó helyen 3,3 
millió darab állatot altattak el, 
ennek a költsége 11 millió eu-
róra tehető. Az Afrikába tartó 
vándormadarak vonulása mi-
att tavaly novembertől tombo-
ló járvány egyébként sújtotta 
Franciaországot, Hollandiát, 
Németországot, a skandináv 
és a balti államokat, Lengyel-
országot, Csehországot, Ro-
mániát, Bulgáriát, Horvátor-
szágot és Szlovéniát is.

Erdős Norbert kijelentette, 
hogy az éves uniós költség-

vetés harmadik, „Biztonság” 
című fejezetében van egy 
költségvetési sor, amelyből 
a tagállami, így a magyar ál-
lategészségügyi hatóságok 
is hívhatnak le összegeket a 
hatósági intézkedések (mint 
az állatok elaltatása és a fer-
tőtlenítés) fi nanszírozására. 

– Az Európai Bizottság tá-
jékoztatása szerint erre a cél-
ra, 50 százalékos tagállami 
társfi nanszírozással, jelenleg 
20 millió euró áll rendelke-
zésre. Az Európai Bizottság 
képviselőjétől azt kérdez-
tem, hogy az EU költség-
vetésében van-e tényleges 
forrás a baromfi tartóknak az 
egységes közös piacszerve-
zésről szóló rendelet szerinti 
kártalanítására. Amennyiben 
van, mekkora összeget lehet 
igénybe venni? – vetette fel a 
kérdést a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Szakbizott-
ság tagja. 

– Másrészt, javasoltam, 
hogy a Közös Agrárpolitika 
2020–2021-es reformja, de 
akár a mostani félidei felül-
vizsgálat tárgyalásai során, a 
baromfi - és a sertéságazattal 
bővítsük ki a termeléshez kö-
tött támogatásokkal segíthető 
mezőgazdasági ágazatok kö-
rét – emelte ki Erdős Norbert, 
aki azt is megjegyezte, hogy e 
támogatások célja a válságba 
kerülő mezőgazdasági ága-
zatok megmaradásának se-
gítése, vagy egyes válságba 
kerülő régiók gazdái megma-
radásának támogatása. 

– Az európai, a magyar 
sertés- és baromfi tartás szint-
jének a megmaradásához 
szükség lenne a termeléshez 
kötött támogatásra – jelentet-
te ki a fi deszes politikus.

EURÓpAI pARLAMEnT
Az EU-nak is részt kell vállalnia a kártalanításból

ülésezett a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése

Dr. Takács Árpád a 
kormányhivatal új főigazgatója

Dr. Takács Árpádot nevezte 
ki február 15-ei hatállyal a 
Békés Megyei Kormányhi-
vatal főigazgatójává Lázár 
János, a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter. Az új 
hivatalvezető egyik legfon-
tosabb célja, hogy egysé-
ges és gyors ügyintézést 
biztosítson a megye min-
den lakosa számára. 

A legfontosabb napirendi pont a közgyűlésen az idei 
költségvetés elfogadása volt

Vetélkedősorozat zajlott általános és középiskolásoknak

Békés megye értékei

N é v j e g y
Dr. Takács Árpád a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 
út-hídépítő mérnökként, majd az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karán jogászként diplomázott, katasztrófa- és 
tűzvédelmi szervezőként szakmai felsőfokú végzettséget 
szerzett. 1995-től a Békés Megyei Polgári Védelmi Pa-
rancsnokságon kiemelt műszaki főelőadóként, majd me-
gyei parancsnokhelyettesként dolgozott. 2000-ben került 
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állomá-
nyába, ahol osztályvezetői, 2007-től igazgatóhelyettesi, 
majd 2009-től igazgatói tisztséget töltött be. Pintér Sándor 
2012. december 1-jei hatállyal a Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatójának nevezte ki. 

Takács Árpád részt vett több hazai és nemzetközi gyakor-
lat szervezésében, irányításában, valamint hazai és külföldi 
természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, belvíz, rendkívüli 
időjárás, vörösiszap-katasztrófa felszámolásában. Orszá-
gos iparbiztonsági főfelügyelői beosztása mellett tavaly már-
cius 1-jétől hatósági főigazgató-helyettesként dolgozott, a 
katasztrófavédelem hatósági tevékenységét irányította.
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Hosszított 
ügyfélfogadás 

A békéscsabai polgármesteri 
hivatal ügyintézői a lakosság 
igényei alapján heti egy alka-
lommal, hétfői napokon hosz-
szított nyitvatartással, 18 órá-
ig várják az ügyfeleket a Szent 
István tér 7. szám alatti épület 
61. számú irodájában. Ez idő 
alatt az iroda a 66/523-826 
számon érhető el. A kisgyer-
mekeseknek gyermekvárót 
alakítottak ki, amely hivatali 
időben is igénybe vehető.
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Nincs farsang fánk és fánkevő verseny nélkül Egész kis csapat gyűlt össze a farsangi jótékonysági futásra

Jelmezesek a Csabaparkban
Farsangi mulatság kicsiknek, nagyoknak

Farsangi futás 
Jótékonykodtak is a télűzők

A foglalkoztatók
és az álláskeresők is nyernek

Szépkorú

A CsabaParkban február 18-
án lépten-nyomon kiscicák-
ba és hercegnőkbe botlott az 
arra járó, ott ugyanis ekkor 
tartották a télűző farsangi 
mulatságot, amelyből termé-
szetesen nem maradhatott ki 
a jelmezverseny sem. 

Mint azt Zsoldi László, a 
CsabaPark vezetője elmond-
ta, a gyerekeknek és felnőt-
teknek is kedvezni szerettek 

volna a családi farsanggal, 
amelynek keretében min-
denki találhatott kedvére való 
elfoglaltságot. A kicsiket far-
sangi játszóházzal, ügyessé-
gi játékokkal, fánkkészítés-
sel, fánkevéssel, légvárral, 
csokigyárral várták, míg a fel-
nőttek látványdisznóvágáson, 
családi kolbászkészítő verse-
nyen múlathatták az időt. 

Z. E.

A résztvevők a Nyújtsd Segítő 
Kezed Alapítvány segítségé-
vel a Békés Megyei Szociális, 
Gyermekvédelmi Központ és 
TEGYESZ ellátásában ré-
szesülő, halmozottan sérült 
gyermekeket és fi atalokat is 
segítették pénzzel és egyéb 
adományokkal.

– Nagyon sokan vettek részt 
aktívan a programunkon. Volt 
például olyan kisgyerek, aki a 
200 métert, a 450 métert és 
az 1 kilométert is végigfutotta, 
mert annyira megtetszett neki 
a futás. Mindenki nagyon lel-
kesen állt rajthoz és vett részt 
a programokon – mondta el 
Bunzel Lívia.

Az érdeklődőket a futás és 
a 12 kilométeres túra mellett 
számos, főként gyermekeknek 

szóló program várta. A jelme-
zes jótékonysági futóversenyt 
követően jelmezversenyen 
vehettek részt az ötletesebb-
nél ötletesebb maskarákban 
érkezettek. Emellett Berényi 
Nagy Péter (Tücsök Peti) is 
szórakoztatta a közönséget. 
Péter sok időt tölt az otthon-
ban a fi atalokkal.

– Sokszor megyek a Degré 
utcai otthonba, ott együtt 
énekelünk, együtt rajzolunk, 
együtt dobolunk, kacarászunk 
a gyerekekkel. Annyi szeretetet 
kapok ezért, hogy azt szavak-
kal el sem tudom mondani. 
Amit adok, azt százszorosan, 
ezerszeresen kapom vissza 
tőlük – fogalmazott Berényi 
Nagy Péter.

Zámbori Eszter

– Fontos mérföldkő volt, 
amikor tavaly december végén 
a projekt irányító csoportja el-
fogadta az alapdokumentu-
mot, a foglalkoztatási stratégiát 
és akciótervet. Az irányítócso-
portban benne van a Békés 
Megyei Önkormányzat, Bé-
késcsaba önkormányzata, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal, valamint a Kereskedelmi 
és Iparkamara. A stratégia az 
ő iránymutatásuk alapján jött 
létre. Ugyanakkor valamennyi 
gazdasági szereplő, munkál-
tató és a foglalkoztatás terén 
jártas szakember véleménye 
is benne van az alapdoku-
mentumban – mondta el dr. 
Sódar Anita, hozzátéve, hogy 
a projekt 2020-ban zárul, a 
célkitűzéseket addigra kell 
megvalósítani. 

Az irányítócsoport elnöke, 
Herczeg Tamás kiemelte: rövi-
desen elkezdődik az a munka, 
amelynek eredményeképpen 

2020 nyaráig 756 főt vonnak 
be különböző programokba 
azért, hogy ők is visszakerül-
jenek a munkaerőpiacra. 

–  Két szempontból is fontos 
a paktum működése. Rész-
ben azért, mert megjelent egy 
strukturális munkaerőhiány 
a térségünkben is, erre meg-
oldást kell találni. Másrészt a 
hátrányos helyzetűek, a meg-
változott munkaképességűek, 
az idősebbek, a fi atal pálya-
kezdők, a közfoglalkoztatás-
ban részt vevők, az alacsony 
iskolai végzettségű emberek, 
gyedről, gyesről visszakerülők 
elhelyezkedésének a segítése 
is rendkívül fontos feladat – je-
gyezte meg Herczeg Tamás.

A tanácsnok hozzátette, 
hogy a programban részt ve-
vők célirányos képzéseken 
vehetnek részt, a foglalkozta-
tók pedig sokféle támogatást 
kaphatnak, ha a munkába 
visszatérő embereket alkal-
mazzák. 

H. Sz., M. E.Tóth Pálné 90 éves

Hirdessen 
nálunk!

Csabai Mérleg
www.behir.hu
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Farsangi futással űzték el a telet és teremtettek jó han-
gulatot február 18-án a Széchenyi ligetben azok a csalá-
dok, futók, túrázók, gyaloglók, sportolók, akik elfogadták 
Recskiné Bunzel Lívia szervező meghívását a jótékony-
sági célt is szolgáló sporteseményre.

→ Folytatás az 1. oldalról



Absztrakt és impresszionista 
alkotás, portré, tájkép, sokfé-
le téma és stílus keveredett a 
Csabagyöngyében azon a ki-
állításon, ahol a helyi alkotók 
mellett a környékbeli országok 
festőművészei is szerepeltek 
egy-egy képpel. A vásznakat a 
nyári művésztelepen, a Szent 
István téri szabadtéri festésen 
töltötték meg élettel.

Mint azt Szereday Ilona fes-
tőművész elmondta, ő akkor 
azt nézte, hogy mi érinti meg. 
Felfi gyelt a folyton változó 
fényviszonyokra, arra, hogy a 
napsütés hol hozza ki szem-

betűnően a színeket, és ebből 
kiindulva készítette alkotását. 

Lonovics László, a Békés-
táji Művészeti Társaság elnö-
ke megjegyezte, hogy a mű-
vészek szokás szerint most is 
felajánlották a kiállításon sze-
replő képeiket a városnak. Az 
ajándékozás mögött a kulturá-
lis misszió szándéka is rejlik. 

– A kiállításunk címe: Kap-
csolatok. Ez több szempontból 
értendő, úgy is, mint a helyi mű-
vészek és a külföldi művészek 
kapcsolata, és úgy is, hogy az 
alkotásokon keresztül ez egy 
kapcsolat a várossal, a város 

lakóival is. Jó érzés, hogy a 
művésztelep a kapcsolatépí-
tést szolgálja és Békéscsaba 
kulturális imázsát is gazdagítja 
– fogalmazott Lonovics László. 

Szarvas Péter polgármes-
ternek a város hangulatát 
megragadó alkotások tetszet-
tek a legjobban. Mint mondta, 
sokféle művész él Békéscsa-
bán, az önkormányzat pedig 
jó kapcsolatot ápol velük. A 
polgármester jelképesen át-
vette a művésztelepen készült 
festményeket, majd köszöne-
tet mondott a nemes gesz-
tusért. Kiemelte a Békéstáji 
Művészeti Társaság nemzet-
közi tevékenységét, valamint 
Lonovics László munkáját, aki 
kollégáival jelentős szerepet 
játszik Békéscsaba kulturális 
kapcsolatainak erősítésében. 

Zsíros András

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Ismét festményekkel gazdagodott Békéscsaba
Ismét festményeket ajándékozott a Békéstáji Művészeti 
Társaság Békéscsabának, ilyen formán köszönték meg 
a városnak a támogatását. A most átadott 18 kép a nyári 
művésztelepen készült, a festményeket kiállításon mutat-
ták be a Csabagyöngye Kulturális Központban, később 
pedig a közintézmények falait díszítik majd. 

A Békéstáji Művészeti Társaság a városnak ajándékozott tizennyolc képet

Békéscsaba önkormányza-
ta, a Békéscsabai Evangéli-
kus Egyház és a Munkácsy 
Mihály Múzeum összefogá-
sának eredményeként „Re-
formáció 500 – Várkonyi 70” 
címmel nyílt időszaki kiállí-
tás február 17-én a múzeum 
Múzsák Termében. 

A Munkácsy Mihály Múzeum 
érdeklődéssel várta a Békés-
csabai Evangélikus Egyház 
nyilatkozatát azzal kapcsolat-
ban, hogy városában milyen 
tárlattal szeretne a reformá-
ció ötszáz éves évfordulójáról 
megemlékezni. Az év kiemel-
kedően fontos kiállítására ké-
szültünk, hogy Luther Márton 
kilencvenöt tételének a wit-
tenbergi vártemplom kapuján 
való elhelyezését mi is felidéz-
zük, és a jeles esemény előtt 
méltóképpen tiszteleghessünk 
az „evangélikus Róma” múze-
umában.

A Békéscsabai Evangéli-
kus Egyház igazgató lelkésze, 
Kutyej Pál, egyházközségük 

egyik legnépszerűbb művésze, 
az eklézsiát a korábbiakban 
reprezentatív festménykollek-
ciója adományozásával meg-
örvendeztető Várkonyi János 
festőművész önálló kiállításá-

nak megrendezését javasolta 
az evangélikus identitás és a 
közösségek megerősítését is 
szolgáló ünnepre. 

Az ebben az esztendő-
ben hetvenedik születésnap-
ját ünneplő Várkonyi János 
eddig a közönség számára 
ismeretlen műveinek soka-
ságát felvonultató bemuta-
tójához egy kamarakiállítás 
társul, amely az Evangélikus 
Egyház elmúlt három év-
századának jellemző tárgyi 
anyagába nyújt betekintést. 
Különleges darabok kerülnek 
most a nyilvánosság elé, mint 
például az a kuriózumjellegű, 
1727-ben született kézírásos 
Tranoscius, amelyet alko-
tója magas művészi értéket 
képviselő szabadkézi rajzok 

sorával díszített. Hasonlóan 
érdekes az a liturgikus célt 
szolgáló bortartó ónkanna, 
amelyre csabai evangélikus 
elődeink az 1737-es évszá-
mot vésették. A tárlat része a 
Palurik Judit emlékét őrző ke-
resztelő kancsó, valamint egy 
kehely, egy pathena és egy 
cibórium adta tárgyhármas az 
1876-os esztendőből. A refor-
mátor személyét két portréval 
idézzük meg, melyek közül az 
egyik Luthert Wartburg várá-
ban ábrázolja, ahová 1521. 
május 4-én, az őt mindenkép-
pen óvni kívánó Bölcs Frigyes 
választófejedelem utasítása 
nyomán szállították. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész,

a kiállítás koordinátora

Reformáció 500 – várkonyi 70
Festmények és kamarakiállítás az egyház relikviáiból

Ando György, Gyarmati Gabriella, Gáncs Péter, Szarvas Péter, Várkonyi János és
Cs. Tóth János a kiállítás megnyitóján

Mint azt Herczegné Számel 
Annamária, az önkéntes-
ház irodavezetője elmondta, 
2014-ben Neked mit jelent a 
család?, 2015-ben Testvérem 
az ajándék, tavaly pedig A mi 
családunk címmel írtak ki pá-
lyázatot. Most a megye 21 te-
lepüléséről érkeztek munkák, 
173 képet kaptak az óvodá-
soktól, 456-ot pedig az isko-
lásoktól. A Csabagyöngyében 
valamennyi képet kiállították. 

A tárlat megnyitóján Zalai 
Mihály, a megyei közgyűlés 
elnöke azt mondta, hogy a 
világon mindenkinek szük-
sége van a családi kötelékre, 
amely segít és megtart ben-
nünket az életünk során. 

A gyerekek a rajzaikon 
olyan pillanatokat örökítettek 
meg, amikor együtt játszik, 
kirándul, karácsonyozik vagy 
focizik az egész család. 

– A Csabagyöngyében kiál-
lított képeken jól látszik, hogy 
mit jelent a gyerekeknek a csa-
lád. A benne élő embereket je-
lenti, a testvéreket, a szülőket 
jelenti, a háziállatokat jelenti, 
az együttlétet, a közös játékot, 
a kirándulást, a sakkozást je-
lenti. Tehát valamiféle olyan 
helyzetet, amikor együtt va-
gyunk, hisz ez a legfontosabb. 
Ekkor tud jól működni a család 
– jegyezte meg Herczeg Ta-
más tanácsnok, az intézmény 
igazgatóhelyettese a Csaba-
gyöngyében, ahol február vé-
géig tekinthető meg a kiállítás.

Mikóczy Erika

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
2014 óta hirdet megyei rajzpályázatot, amelynek témája 
minden alkalommal a család. Legutóbb közzétett felhívá-
sukra három kategóriában, összesen 629 rajz érkezett. A 
kiállítás megnyitóval egybekötött eredményhirdetését a 
Csabagyöngyében tartották.

Több mint hatszáz alkotás
a Csabagyöngyében

Eredményhirdetésre váró kis alkotók



A Bihari Túrák Közhasznú 
Egyesület motivációs előadás-
sorozatának vendége február-
ban a Hazajáró című Magyar 
Örökség díjas turisztikai és 
honismereti magazinműsor 
két főszereplője Kenyeres 
Oszkár és Jakab Sándor volt 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A jelenlevők egy 
közönségtalálkozó keretében 
betekintést kaphattak abba, 
hogyan készül a Duna Televí-
zió kedvelt turisztikai és honis-
mereti magazinműsora, merre 
jártak és hova készülnek a 
műsor készítői.

Hans Zimmer-est volt február 
14-én a Csabagyöngye Kul-
turális Központban, ahol ven-
dégként Lisa Gerrard lépett fel, 
de egy dal erejéig a színpadra 
lépett a békéscsabai igen ifjú 
tehetség, Árvavölgyi Patrik is. 
Az esten a legnagyobb fi lm-
zenéket hallhatta a közönség 
a legjobb előadásban. Hans 
Zimmert (Oscar-díj, Golden 
Globe-díj, Grammy-díj, Bafta-
díj) korunk legnagyobb zene-
szerzőjeként tartják számon, a 
rendezők, producerek sorban 

állnak azért, hogy vele dolgoz-
hassanak. Olyan fi lmek muzsi-
káit köszönhetjük neki, mint a 
Gladiátor, a Karib-tenger kaló-

zai, az Eredet, a Da Vinci-kód, 
a Csillagok között, a Sólyom 
végveszélyben, a Batman vagy 
az Esőember.

Emlékezetes koncerttel lep-
te meg a Filharmónia Ma-
gyarország a Csabagyöngye 
közönségét nemrégiben. A 
Kossuth-, Liszt- és Prima 
Primissima díjas operaéne-
kesnő, Miklósa Erika és a 
Liszt Ferenc Kamarazene-
kar nyújtott felejthetetlen 
élményeket a koncertlátoga-
tóknak.

Egy országos koncertsoro-
zat keretében érkezett Bé-
késcsabára Miklósa Erika 
és a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar. A kamarazene-
kar 1963-ban alakult. Az 
együttes komoly nemzetközi 
hírnévre tett szert, fellép-
tek – többek között – a New 
York-i Carnegie Hallban, a 
tokiói Suntory Hallban, a 
Sydneyi Operaházban, a 
párizsi Théatre de la Ville-
ben, valamint az amszter-
dami Concertgebouw-ban, 
rendszeresen koncerteznek 
Európa-szerte. 

Miklósa Erika szopránként 
a világ szinte összes színpa-
dán bemutatkozott már, de 

sokan a Virtuózok című mű-
sor zsűritagjaként emlékez-
hetnek rá. Szívesen készült 
és érkezett Békéscsabára a 
Liszt Ferenc Kamarazene-
karral. Ahogy fogalmazott, 
vidéken mindig valahogy na-
gyobb szeretettel, nagyobb 
áhítattal fogad a közönség 
egy ilyen koncertet, mint Bu-
dapesten, ezért különösen 
nagy öröm volt számára a 
békéscsabai fellépés.

– A Liszt Ferenc Kamara-
zenekarral boldogan készül-
tünk. A műsorban nagyon jó, 
hogy egy kamarazenekart 

tudhattam a hátam mögött, 
ezen túlmenően pedig na-
gyon sok szólisztikus rész 
is volt. Például duetteztem 
egy-egy hangszerrel, akár a 
csembalóval, akár a cselló-
val, akár a hegedűvel vagy a 
furulyával. Nagyon érdekes 
és szép zenét hoztunk a kö-
zönségnek – mondta Mikló-
sa Erika.

Békéscsabán, az est fo-
lyamán Händel mellett Bach, 
Boccherini és Grieg művei 
csendültek fel a Csabagyön-
gyében, hatalmas sikerrel.

Balázs A., Mikóczy E.

Az Andrássy gimnázium-
ban a Rózsa Törzsasztal   
Alapítvány közreműködé-
sével rendezték meg a kö-
zelmúltban a Czeizel Endre 
genetikai feladatmegoldó 
verseny első fordulóját Bé-
kés megyei középiskolások 
részvételével. Az orvos-ge-
netikusról először neveztek 
el tanulmányi versenyt.  

Mint azt dr. Szabad János, a 
Szegedi Tudomány Egyetem 
professzora megjegyezte, a 
verseny célja az emlékezé-
sen és a diákok tudásának 
felmérésén túl a „csiszolatlan 
gyémántok” felkutatása. Ko-
máromi István, az Andrássy 
gimnázium intézményvezető-
je elmondta, hogy iskolájuk-
ban nagy hagyománya van a 
magas szintű biológia tanítá-
sának. Szívesen adtak helyet 
a genetikai feladatmegoldó 
versenynek is, ami jól illesz-
kedik a szakmai profi ljukba.

Czeizel Endre 2000 októ-
berében Matematika és ge-

netika címmel tartott előadást 
Békéscsabán Kmetykó And-
rás matematikatanár meghí-
vására. A nagy sikerre való 
tekintettel ezután gyakran járt 
vissza, 2015 februárjáig közel 
ötven előadása volt itt. 

– Szeretném Czeizel End-
re tudományos eredménye-
inek egy részét megismer-
tetni azokkal a fi atalokkal is, 
akik esetleg őt nem látták. 
Reménykedem abban, hogy 
ez a verseny, ami az ország-
ban itt indult először, az Bé-

késcsabához fog kötődni. A 
másik, hogy több évtizeden 
keresztül fennmarad majd, 
a harmadik pedig, hogy en-
nek következtében sok fi a-
tal ismeri meg a professzor 
úr tevékenységét. Hisz ő az 
emberiség jótevője volt – fo-
galmazott Kmetykó András.

A Czeizel Endréről elneve-
zett verseny második forduló-
ját márciusban Gyulán, harma-
dik fordulóját pedig áprilisban 
Orosházán rendezik meg.

M. M., M. E.
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ALKOTÓ FIATALOK MŰHELyE
2017. február 21-étől megtekinthető 

az alkotóköri műhelymunkákból válogatott kiállítás a Meseházban.

THURy GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. március 1-jén, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
TAVASZ, NYÁR, ŐSZ, TÉL… ÉS TAVASZ – Ki-duk Kim fi lmje, 2003.

APÁRÓL FIÚRA
2017. február 4-én, szombaton 14 órától

családi hagyományőrző délután a Meseházban. 
Kalendárium: 1848-as Forradalom és Szabadságharc a néphagyományban• 
Műhelymunka: lovacska, csákó, kard, párta, gyöngykaláris készítése• 
Nagymama kamrája: grízlepény lekvárral• 

HÚSVÉTI KÉZMŰVES-AJÁNLÓ
óvodás és iskolás csoportok számára:

Előzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370 vagy a 30/383-4743 
telefonszámon. Belépődíj: 300 Ft/fő.
Választható foglalkozások: 

Agyagozás: nyúl, tojásos cserépdísz, madár, virág, bárány készítése• 
Tojásfestés: berzseléssel, viaszolással, aranyporozással• 
Textilnyúl, -tyúk varrása, egyszerű nyúl készítése csomózással• 
Tojás díszítése gombokkal, csipkével• 
Húsvéti ajtódísz készítése.• 

MÁRCIUSI KONCERTELŐZETES:
2017. március 22-én, kedden 19 órától• 
REKEGŐ – SÉGERCZ Ferivel és Szokolay DONGÓ Balázzsal.
Jazz-csütörtök a Meseházban, 2017. március 30-án 19 órától• 
DRESCH Mihály és GRENCSÓ István koncertje. 

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

CSABAGyÖNGyE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.  Tel.: 66/530-200 
bmk@bmk.hu  kolcs@bmk.hu  http://konyvtar.bmk.hu 
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

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

PROGRAMOK:
• Február 23., csütörtök 15.00
 Lipták kalendárium – kiállításmeg-

nyitó a Békés Megyei Könyvtár-
ban

• Március 1., szerda 15.00
 Arany János születésének 200. év-

fordulójára emlékező kiállítás nyílik 
a Békés Megyei Könyvtárban

• Március 1., szerda 16.30
 Életvezetési Kör a Jaminai Könyv-

tárban
• Március 8., szerda 17.00
 ingyenes Skool Klub foglalkozás 

indul lányoknak

SZOLGÁLTATÁSOK: 
Bakelitlemezek, hangkazetták di-• 
gitalizálása: 400 Ft/lemez
Nagy méretű kép nyomtatása mé-• 
rettől függően 2000–6000 Ft-ig

Értesítjük kedves olvasóinkat, 
hogy könyvtárunk március 15-
én, szerdán zárva tart!

A Könyvtártámogató 
Alapítvány támogatása
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 
1%-val támogassa a Békés Megyei 

Könyvtár alapítványát, hogy 2017-
ben is minél több színvonalas prog-
rammal, olvasnivalóval várhassuk 
a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány adó-
száma: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is 
köszönjük!

Filmezés a könyvtár 
moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendel-
kezők akár moziszobában is meg-
tekinthetik a könyvtár állományába 
tartozó DVD-ket. A fi lmnézőknek 2 
db televíziót, valamint fejhallgatókat 
biztosítunk a minél tökéletesebb 
mozizás érdekében.

Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen 
be egy fi nom kávéra, teára vagy 
válogasson kedvére a sütemény-, 
péksütemény-, szendvicskínálatunk-
ból! 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
7.30-tól 15.30-ig, szombaton és 
vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

GyERMEKKÖNyVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00

ÜGyELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

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

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye

Álomesküvő… Természetesen!
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén 
fekszik, Békéscsaba belvá-
rosából indulva kellemes, 
ötperces sétával megközelít-
hető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása 
lehetőséget teremt arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl.: 
esküvők kedvelt színhelyévé 
váljon.

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az ideális 
helyszínt álmaitok esküvőjéhez. A Széchenyi liget nyújtotta 
természetes háttér tökéletes helyszín esküvői fotózásokhoz, a 
Körösök Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga le-
tisztultságával mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2, befogadóképessége: 120 fő.

Teremfoglalás: Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* kvlatogatokozpont@gmail.com vagy személyesen

a Körösök Völgye Látogatóközpontban
(5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.)

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon.

„Öröm volt itt fellépni”
Miklósa Erika és a Liszt kamarazenekar Csabán

„Ő az emberiség jótevője volt”
Czeizel Endre genetikai feladatmegoldó verseny

Miklósa Erika a világ számos színpadán énekelt már A háromfordulós verseny az Andrássyban kezdődött

Hollywood Békéscsabán
Hazajáró közönségtalálkozó

hassanak. Olyan fi lmek muzsi-
káit köszönhetjük neki, mint a 
Gladiátor, a Karib-tenger kaló-

a Csillagok között, a Sólyom 
végveszélyben, a Batman vagy 
az Esőember.
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A Békéscsabai Irodalmi Es-
tek legutóbbi rendezvényén 
Eperjes Károly Kossuth-díjas 
színművész beszélt az általa 
Békéscsabán rendezett Ár-
mány és szerelem című darab-
ról, amelynek mondanivalóját 
máig aktuálisnak nevezte. Ez-
után Szőke István Attila Időkor-
tyolók című könyvét mutatták 
be. A szerző 17 verseskötetet 
adott ki eddig, az Időkortyolók 
azonban egy mesés, időutazá-
sos regény, mely a magyarság 
értékeit is felvillantja.
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CSABAGyÖNGyE

Február 25., 18.00 A X. Határ Menti Kar-
vezetői és Énekkari Kurzus keretében: 
„Reformáció 500” Emlékhangverseny
Március 4., 15.00
Nagyszüleink házipatikája c. előadás
Március 7., 18.00 és 20.00
TÉVÉLACI – Hadházi László önálló estje
Március 8., 8.00–14.00
Városi Ifjúsági Parlament

XV. Csabai Farsang

Február 24., 20.00
BYEALEX ÉS A SLEPP KONCERT
Február 25., 16.00 VI. Békés Megyei Há-
zipálinka Verseny eredményhirdetése
Február 25., 18.00 Télűző kiszebaba-
égetés. Kísérőrendezvény: IV. Télűző 
Maskarás Felvonulás az Élővíz-csatorna 
mentén
Február 25., 19.00 Guzsalyas táncház – 
zenél a Berbécs zenekar
Február 28., 19.00
L’ART POUR L’ART: HALVÁNYLILA GŐZ

KIÁLLÍTÁSOK

Február 25., 11.00 Októberi Tűzvirágok 
1956 „Egy mondat a zsarnokságról” c. 
vándorkiállítás megnyitója.
Megtekinthető március 30-áig
Február 27., 17.00
SZÜRRE ART ITÁSOK. A BSC Szent 
Györgyi Albert Szakgimnázium iparmű-
vészeti tagozatának kiállításmegnyitója.
Megtekinthető március 21-éig
Pető László „Természeti és épített 
örökség” című fotókiállítása.
Megtekinthető március 7-éig

„Kultúrák arcai” című maszkkiállítás. 
Megtekinthető március 16-áig
„Tegnap–Után” című fotókiállítás
Megtekinthető március 31-éig
Kéri László Mítoszok és misztikum 
című kiállítása megtekinthető április 18-
áig

Programjainkról bővebben a www.
csabagyongye.com oldalon és facebook 
oldalunkon tájékozódhatnak.

ARANy JÁNOS
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 25., 10.00
Kemenceavató ünnepség.
Fellépnek: Arany Menyecskék Népdal-
kör, Csabagyöngyei Néptáncegyüttes, 
Arany János Színkör
Közöspont Teaház – farsangi alakosko-
dások, „Csabai medvés”
Ételkóstoló, farsangi játszóház

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Február 24. és március 3., 17.00
Önvédelmi tanfolyam
Február 27., 10.00 Baba-Mama Klub
Március 2., 16.30 Csoda Műhely
Március 6., 10.00
Varázsének Hevesi Imrével

MUNKÁCSy EMLÉKHÁZ

XV. CSABAI FARSANG:
Február 24., 18.00
Asszonyfarsang. Bejelentkezés a 66/442-
080-as telefonszámon.
Február 28., 15.30 Művészet-történet elő-
adás-sorozat: A kubizmus és a futurizmus

CSABAGyÖNGyE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁSOK
A fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei • című tárlat április 14-éig tekinthe-
tő meg a közösségi ház előterében, hétköznapokon 8-tól 20 óráig.
Bácsfalvi Zoltán • békéscsabai alkotó festményeiből összeállított kiállítás 
tekinthető meg intézményünk nagytermében március 9-éig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

KISKÖZÖSSÉGEINK PROGRAMJAIBÓL
Március 6., hétfő 14.30 óra • – Nőnapi ünnepség a Nyugdíjasklubban. 
Közreműködnek a Lencsési Általános Iskola tanulói.
Március 6., hétfő 16 óra • – Metszési bemutatót rendez a Mohácsy Má-
tyás Kertbarát kör (gyümölcs- és bogyótermésűek metszése). Helyszín: 
Huszár Endre, a kör vezetőjének nagyréti kertje. Találkozó 15.30-kor a Len-
csési Közösségi Házban.
Március 15., szerda • – A Természetjáró kör kirándulása Nagyszalontá-
ra. Program: részvétel a városi ünnepségen, majd az Arany János emlék-
helyek felkeresése a költő születése 200. évfordulójának tiszteletére. Je-
lentkezési határidő: március 6. Indulás 8.00 órakor különjáratú autóbusszal 
a közösségi háztól, várható hazaérkezés a délutáni órákban.

TORNÁK 
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 

10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – minden 

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden 17 

órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt.

CSABAGyÖNGyE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Csabai Farsang
Ideje elűzni a hosszú, hideg telet

Nagy neveket és minőségi 
programokat vonultat fel a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ a Csabai Farsang 
keretében. Február 18-án 
kezdődtek és február 28-
áig tartanak azok a progra-
mok, amelyekkel elűzhet-
jük az idei, hosszú és hideg 
telet.

Mint azt Herczeg Tamás, a 
Csabagyöngye igazgatóhe-
lyettese elmondta, főként a 
Csabagyöngye központi épü-
letében, a Jaminai Közösségi 
Házban és a Munkácsy Em-
lékházban zajlanak a Csabai 
Farsang programjai. A ren-
dezvények sora szombaton 
indult egy varázslatos Kö-
lyökszigettel és Csík János 
koncertjével a Csabagyön-
gyében, valamint farsangi 
bállal Jaminában. Különle-
gesnek ígérkezik a Kultúrák 
arcai című maszkkiállítás, a 
kisebbeknek az ovis farsang, 
de külön programmal készül-
tek a fi ataloknak és az asz-
szonyoknak is. 

– Sulink címmel városi if-
júsági vetélkedőt szervezünk 

a diákönkormányzat kezde-
ményezésére. Itt a fiatalok 
tudását, kreativitását és a 
csapatok összetartását tesz-
teljük, ugyanis helyismeretre 
és a történelem ismeretére 
van szükség a megoldások-
hoz. A Munkácsy Emlékház-
ban pedig felelevenítjük az 
asszonyfarsangot. Régen az 
asszonyok a férfi aktól külön 
mulattak. Február 24-én 18 
órától ezt idézzük meg, ami-
kor az emlékház pincéjében 
különféle ízletes borokat kós-
tolhatnak majd az asszonyok 
– mondta el Forczek Győző 
szervező. 

Herczeg Tamás kiemel-
te, hogy nagyon színes az 
idei Csabai Farsang, így szin-
te minden korosztály talál-
hat benne olyan programot, 
amelyre szívesen elmegy. 
Február 24-én 20 órától példá-
ul Bye Alex és a Slepp lép fel 
a Csabagyöngyében, febru-
ár 28-án 19 órától pedig a L’art 
pour L’art ékezik a Halványlila 
gőzzel. Február 25-én, szom-
baton délután a lassan már 
hagyományosnak tekinthető 
télűző, maskarás, színes fel-
vonulásnak lehetnek része-
sei vagy nézői a csabaiak. 
A felvonulás után kiszebaba-
égetés lesz a Csabagyöngye 
előtt, utána pedig Guzsalyas 
táncházba várják az érdeklő-
dőket. 

A Csabai Farsang részét 
képezi a Békés megyei pálin-
kaverseny is, amelynek ered-
ményhirdetését szintén febru-
ár 25-én délután tartják majd 
a Csabagyöngyében. 

Herczeg Tamás végezetül 
hozzátette, hogy miután kel-
lőképpen elbúcsúztatjuk a te-
let, március elején az ilyenkor 
szokásos turisztikai konferen-
ciát is megszervezik majd az 
intézményben.

Varga Diána,
Mikóczy Erika

A Csabai Farsangon Csík János és Bye Alex is fellép

A L’art pour L’art a Halványlila gőzzel érkezik

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ és a VOKE 
Vasutas Művelődési Ház 
és Könyvtár is bekapcso-
lódott a Kultúrházak éjjel-
nappal programsorozatba, 
amelynek keretében febru-
ár második hétvégéjén or-
szágszerte 680 helyszínen, 
mintegy 2000 rendezvény-
nyel készültek. 

A program célja az volt, hogy 
minél szélesebb körben mu-
tassák be az intézmények kí-
nálatát, és betekintést nyújt-
sanak egyebek mellett az 
alkotókörök tevékenységébe 
is. A Csabagyöngyében kü-
lönböző játékok, asztalite-
nisz, darts és műveltségi 
vetélkedő várta az érdeklő-
dőket, az esti órákban pedig 
a Csabai Színistúdió adott 
műsort. Fazekas Lili kultu-
rális szervező megjegyezte, 
hogy programjaikkal most 
főként a fiatalokat célozták 
meg, mert szeretnék, ha 
közülük is minél többen be-
kapcsolódnának a kulturális 
központ életébe.

A Vasutasban a Tabán 
Táncegyüttes próbáiba kuk-
kanthattak be a látogatók. 
Mint azt Mohácsiné Szeve-
rényi Ágnes, az intézmény 
vezetője elmondta, a Tabán 
táncpróbáinak 2016 márci-
usa óta ad otthon a ház. Az 
együttes utánpótlását az ovis 
néptánccsoport és az (újra)in-
duló Kistabán jelenti. A Tabán 
március 25-ére szervezi meg 
az V. Viharsarki Vigadalmat a 
Csabagyöngyében, ahol be-
mutatják azt a koreográfi át, 
amelynek a próbafolyamatába 
most betekintést engedtek.

Farkas Tamás koreográ-
fustól (Örökös Aranysarkan-
tyús Táncos, a Népművészet 
Ifjú Mestere) megtudtuk, hogy 
egy szatmári falu, Nagyecsed 
életét szeretnék a közönség 
elé tárni egy autentikus ko-
reográfi a keretében. A pró-
bák mindig zárt ajtók mögött 
zajlanak, hisz természetesen 
a kész produkcióval szeret-
nek a nézők elé lépni, ezúttal 
azonban kivételt tettek, így 
az előadás születésének is 
tanúja lehetett, aki betért a 
Vasutasba.

Mikóczy Erika

Kultúrházak éjjel-nappal
A CsaKK-ban és a Vasutasban várták az érdeklődőket

A Tabán Táncegyüttes próbáját is megnézhették

Békéscsabai Irodalmi Estek



A cím Móricz Zsigmond regé-
nyéből származik, amikor még 
a lemezjátszó szolgáltatta a 
zenét a táncolni vágyók szá-
mára. Hiszen az elmúlt évszá-
zadban is, folyamatosan igény 
volt arra, hogy a zene a lehető 
legtöbb emberhez jusson el. A 
kezdetleges eszközöktől kezd-
ve egészen a hanglejátszók 
megjelenéséig, míg napjaink-
ban már egyre modernebb 
technikai eszközök állnak 
rendelkezésünkre. Különö-
sen igaz ez most, a farsangi 
időszakban, hiszen bálok és 
mulatságok követik egymást, 
amelyek legfontosabb eleme: 
a zene. Így mi más lehetne a 
mostani cikk tárgya, mint egy 
lemezjátszó. 

Talán nem túlzás állítani, 
hogy a 19. század végén igazi 
kulturális forradalmat indított 
el Emile Berliner és az általa 
feltalált gramofon, amely a rá-
dió megjelenéséig széles kör-
ben biztosította a szórakozási 
lehetőséget. A lejátszó készü-
lékeknek két fő fajtájuk léte-
zett, a hordozható (a doboz 
belsejében volt a tölcsér) és a 
tölcséres. A Munkácsy Mihály 
Múzeum Történeti gyűjtemé-
nyében is megtalálható egy 
tölcséres lemezjátszó, amely 
1971-ben került intézményünk 
tulajdonába. A műtárgy német 
gyártmányú, valószínűleg az 
1900–1910-es években gyárt-
hatták, szerencsére jó állapot-
ban maradt fenn. 

Működéséhez, és elsősor-
ban a megfelelő hangerőhöz 
nagy barázdaszélességre 
volt szükség, a hangszedő itt 
a zene rezgéseit követő acél-
tű volt, amelyet egy memb-
ránhoz kapcsoltak. Az így 
létrejövő hangot pedig felerő-
sítette a nyílt tölcsér. Mindez 
nem kis mérettel párosult, hi-
szen lemezjátszónk tölcsére 
fél méter átmérőjű, a hossza 
pedig ennél is nagyobb, több 
mint 55 cm. A lemez forgatá-
sát a doboz oldalán lévő kar 
és egy rugós szerkezet biz-
tosította.

Szakál Veronika
történész

Munkácsy Mihály Múzeum

A hirtelen szívmegállás esetén 
a hatékonyabb segítségnyúj-
tás érdekében Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata „defi brillátor-térkép” 
elkészítését tervezi. 

Annak érdekében, hogy 
Békéscsabai Megyei Jogú 
Város nagy közforgalmú terü-
letein az ott előforduló rosszul-
létek esetén egyforma eséllyel 
lehessen az újraélesztésben 
hatékonyan közreműködni, 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyű-
lése egy 5 éves programot fo-
gadott el, amelynek keretében 
2016. évben 3 darab, 2017–
2020 között pedig évente 2 db 
automata defi brillátor készülék 
vásárlását biztosítja.

Az újraélesztés sikerét a 
gyors felismerés, a hamar 
megkezdett újraélesztés, illet-
ve a minél gyorsabban ren-
delkezésre álló defi brillátor ké-
szülék jelentheti. A defi brillátor 
egy életmentő eszköz, de nem 
pótolja az újraélesztést. Az új-
raélesztés hatékonyságát nö-
velheti, ha a segítségnyújtónak 

van információja arról, hogy 
hol található a legközelebbi 
defi brillátor készülék, ezért a 
Békéscsaba közigazgatási te-
rületén elhelyezett újraélesztő 
készülékekről szeretne a város 
egy pontos térképet készíteni, 
amelyet Békéscsaba Megyei 
Jogú Város honlapján közzé-
téve, mindenki informálódhat 
majd az életmentő készülékek 
elhelyezéséről.

A defi brillátorok elhelyezé-
sét tartalmazó térkép elkészí-
téséhez kérik a defi brillátor ké-
szülékkel Békéscsabán már 

rendelkező vagy a közeljö-
vőben készüléket beszerezni 
kívánó intézmények, szerve-
zetek, vállalkozások jelentke-
zését 2017. március 15. nap-
jáig a kissne@bekescsaba.
hu e-mail-címen vagy az 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17., szociálpolitikai osztály 
címre postai úton. 

Az adatok birtokában a 
készülő defi brillátor-térképen 
feltüntetik az adott intézmény, 
szervezet, vállalkozás címét, 
ezzel is elősegítve az újra-
élesztés sikerességét.
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Nyolcvanöt éve, 1932 febru-
árjában az embernyomorító 
gazdasági válság az egész 
világon, Magyarországon és 
benne Békéscsabán is tom-
bolt. 

A nagyarányú termelés-
csökkenés miatt bekövetke-
zett munkanélküliség okozta 
szegénység és nyomor meg-
bénította a kereskedelmet. A 
bezárt üzletek lehúzott redő-
nyeinek látványa lehangolóan, 
szomorúan hatott a lakosság-
ra. Ráadásul abban az évben 
a februári, –20 fokos hideg is 
sújtotta a nagy szegénység-
ben élő embereket. Közülük is 
az építőipari munkások élete 
lett a legnyomorúságosabb. 
A harmincas évek kezdetétől 
Békéscsabán már szinte nem 
volt építkezés, tatarozás, be-
fejezetlen házak álltak a vá-
ros több pontján. Az emberek 
nem tudták kifi zetni a házbért, 
voltak lakások, ahonnan na-
pokig, hetekig ki sem mozdul-
tak az emberek, mert nem volt 
a téli hideghez megfelelő ru-
házatuk, cipőjük. Máskor ron-
gyokba csavart lábú emberek 
közlekedtek az utcákon.

A helyi sajtó, a Békésme-
gyei Közlöny szívbe markoló, 
szomorú cikkeiben a koráb-
ban sohasem tapasztalt nyo-
morról tudósított, különösen a 
külvárosi részeket illetően. „...
Ismeretlen utcákon bolyongva 
betérünk a nyomor egyik haj-
lékába. Egy jobb sorsra érde-
mes iparoscsalád otthonába 
lépve a lélekfagyasztó hideg 
szobában vannak a gyerekek. 
A piszkos, huzat nélküli ágyon 

három fi ú és egy kislány ösz-
szebújva melegszik. Vézna 
sápadt gyerekek. Apjuk fes-
tő- és mázolómester, másfél 
éve munkanélküli, örömteli 
szívvel meséli, hogy ma lesz 
vacsora is. Anyjuk hozza, 
aki reggel ment egy helyre 
vasalni és már várják haza. 
Naponta egyszer esznek az 
ingyenkonyháról. Van, hogy 
kenyerük sincs a háznál. Egy 
jó ruhadarabjuk sincs, ma is a 
szomszéd kislány hozta el az 
ingyenebédet, mert szégyell-
nek ilyen rongyosan az utcá-
ra menni...”  – írták a korabeli 
„életképben”. 

A lapban szinte naponta 
jelentek meg hasonlóan nyo-
morúságos történetek. Írtak a 
Trefort utcai munkásotthonról, 
ahol vagy száz munkanélküli 
ember melegedett, beszélge-
tett, sakkozott a nagyterem-
ben. Hankó Mihály képvise-
lő-testületi tag, aki egyben 
vezetőségi tagja is volt az ott-
honnak, így nyilatkozott akko-

riban: A legrosszabb helyzet-
ben van Békéscsaba. Mintegy 
800 építőmunkás áll itt minden 
munka és kenyér nélkül. Az 
elmúlt nyáron is csak 15 szá-
zalék dolgozott. Télen még 
kevesebben tudnak alkalmi 
munkához jutni. Sok százan 
vannak, akiknek megfelelő 
téli ruházatuk sincs. Hasonló 
helyzetben vannak vagy száz-
ötvenen a faipari munkások is. 
Pedig valamikor virágzó mű-
bútor-iparosság dolgozott itt. 

A nyomor mélységére utalt 
az egyik építőipari munkás 
indítványa is, amelyben azt 
kérte, hogy az „összes építő-
ipari munkások koldulási en-
gedélyt kapjanak a várostól”. 
A városvezetés lehetősége 
szerint segélyekkel próbált 
enyhíteni a munkanélküliek 
sorsán. Elérték azt is, hogy a 
gyári munkásnők, munkások 
közül mintegy 1200 fő heti 
6-8 pengő hetibérért munká-
hoz jutott.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Koldulási engedélyt kértek az építőipari munkások

A ’30-as években Békéscsabán ebben a 
munkásotthonban melegedtek a rászorulók

MESéLŐ MÚZEUM
„Felhúzták a gramofont…”„Felhúzták a gramofont…”
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DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKKEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNyEK,
SZERVEZETEK, VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
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A sport és a kultúra találko-
zott a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban a közelmúltban. 
A Békéscsaba Labdarúgó 
Akadémia kiemelt tehetsé-
gei a klub most elindított 
programsorozatában Békés-
csaba múltjával, élővilágá-
val, valamint a festőgéniusz 
alkotásaival ismerkedhettek 
meg a múzeumban.

A lila-fehérek utánpótlásában 
a megye több pontjáról és a 
határon túlról származó játé-
kosok is szerepelnek. 

– A Vajdaságból érkeztem, 
nyáron jöttem az Előréhez, 
előtte Hódmezővásárhelyen 
fociztam, ahová egy kiválasz-
tás révén kerültem. Örülök, 
hogy most Békéscsabán lehe-
tek, nagyon jól érzem magamat 
itt – árulta el Bartha Tamás.

Mint azt Balázs Zsolt pszi-
chológus, oktatási vezető el-

mondta, a klub célja, hogy a 
fi atalok ne csak az iskolában 
és a futballpályán töltsék az 
idejüket, ezért például kulturá-
lis programokat is szerveznek 
a játékosoknak. A múzeum 
örömmel fogadta a Békés-
csaba Labdarúgó Akadémia 
megkeresését, a látogatás 
alkalmával az intézmény ösz-
szes tárlatát megtekinthették 
a fi atalok. 

– Természetesen Munká-
csy Mihály került a fókuszba, 
bemutattuk az ereklyéket és 
a festményeket, illetve meg-
mutattuk a megye termé-
szettudományos, néprajzi, 
történeti és régészeti értéke-
it, valamint a Jankay Galériát 
is – tudtuk meg dr. Bácsmegi 
Gábor régész, muzeológus-
tól.

Kovács Dávid

A labdarúgó akadémia tehetségei a múzeumban

Sport és kultúra
Békéscsaba múltjával ismerkedtek a focisták 



Békéscsabán rendez Eper-
jes Károly. A Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színmű-
vész nem először jár Bé-
késcsabán: 2012-ben nagy 
sikerrel futott a Hippolyt, 
a lakáj című darab, melyet 
szintén ő álmodott szín-
padra. Most pedig a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
idei évadának egyik legkü-
lönlegesebb produkcióját, 
Schiller Ármány és szere-
lem című darabját hozta el 
a csabai közönségnek. 

– Pedagógus család sarja-
ként focista akart lenni, szülei 
pedig papnak szánták, ho-
gyan lépett mégis a színészi 
pályára?

– Abban az időben min-
den fiú focista akart lenni. 
Viszont nem ment annyira jól 
a labdarúgás, mint szerettem 
volna, nem kerültem be a vá-
logatottba. Végül egy sérülés 
miatt visszamentem Székes-
fehérvárra, ahol éppen elin-
dult egy amatőr színjátszó 
tanfolyam. Bementem, és ott- 
ragadtam. 

– Azóta számos filmszerep 
is megtalálta, melyek voltak a 
legemlékezetesebbek az Ön 
számára? 

– Szakmailag a legnagyobb 
siker az „Eldorádó” volt, hiszen 

Európa Filmdíjat is kaptunk 
érte. A legkedvesebb mégis a 
„Tanítványok”, ma is úgy gon-
dolom, hogy nem tudtam vol-
na jobban eljátszani. A legné-
zettebb mozik pedig a „Csapd 
le csacsi!”, „A legényanya” és 
a „6:3, avagy, játszd újra Tutti”. 
Ugyanakkor talán a legfonto-
sabb filmem, amit forgattam, 
az a Hídember volt. Soha nem 
gondoltam, hogy egyszer el-
játszhatom Széchenyi Istvánt, 
a legnagyobb magyart, akiről 
ránk maradt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a Lánchíd, 
a folyószabályozás és még 
sorolhatnám. 

– Ennyi film és darab mel-
lett volt szerepálma? 

– Fiatal koromban Mercutiót 
szívesen eljátszottam volna a 
Rómeó és Júliából, vagy idő-
sebb koromra a Lear királyt, 
de olyan hamar tenyerén hor-
dozott az Isten, hogy sokkal 
több munkát kaptam, mint 
amit valaha is elképzeltem 
magamnak. Például eljátsz-
hattam Széchenyi Istvánt, 
százegyszer megformálhat-
tam a „Kinek se nap, se szél” 
című darabban Morus Szent 
Tamást, kétszer pedig Moliére 
bőrébe bújhattam az „Álszen-
tek összeesküvése” című elő-
adáson. 

– Ma pedig a Kaposvári 
Egyetemen tanítja is a színé-
szetet. 

– Három éve taníthatok 
a Kaposvári Egyetemen. Az 
egyik legnagyobb örömöm, 
hogy van egy osztályom. Hi-
szem, hogy a színészet épp-
úgy tanítható, mint az orvoslás 
vagy az asztalosság. Képes-
séget az Isten ad, a tehetség 
pedig kiérlelhető. Vagyis a ké-
pesség jó kifejtése a tehetség, 
míg annak öntörvényű kifejté-
se a gonoszság. A család, az 
óvoda, az iskola, a színház 
és a templom pedig arra való, 
hogy az emberek felfedezzék 
képességeiket, és azokat ka-
matoztatni tudják. 

Vágvölgyi Nóra

Mítoszok és misztikum címmel 
Kéri László festőművész alko-
tásaiból nyílt kiállítás a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
Artériumában. Kéri alkotásain 
felidézi az ősi időket, rég letűnt 
korokat, s azok legendáit. Mint 
mondja: a mitológia a gyökér, 
mely támasza a világnak, s át-
fonja azt, így örökké meg kell 
őriznünk. Szeretné visszahoz-
ni a régi értékeket, „melyek 
nélkül kiszáradnánk, mint az 
erdő, melyet nem öntöz eső”.

Nyitott playback színházi elő-
adás volt a közelmúltban, a 
Csabagyöngyében. A Sors-
fonó Társulat Emberközelben 
című előadás-sorozatában, 
a mesélőszékben ezúttal Hajt-
mann Ildikó Bonis Bona díjas 
pedagógus, énekművész ült. 
Az ő történeteiből rögtönöztek, 
az ő életének mozzanatait ját-
szották vissza ezen az esten a 
társulat tagjai. 

Kormos István verses mesé-
jét Rumi László állította szín-
padra. A rendező egy nyolc 
meséből álló Kormos-kötet, 
Az égig érő fa kapcsán dön-
tötte el, hogy mindegyik me-
sét bábszínházba álmodja. 
Ennek egyik állomása Békés-
csaba és a Napsugár Báb-
színház.

Az előadás látványos tün-
dérvilágba kalauzol bennünket. 
A szegény ember három fia egy 
csudálatos almafáról pottyan a 
mesébe, és felcseperedvén 
mindegyik elindul szerencsét 
próbálni. Az Almafiaknak le 

kell küzdeniük az akadályo-
kat, melyet az ármányosság 
tündére gördít eléjük. Persze, 
ahogyan az már a mesében 
szokás, csak a legkisebb test-
vér, Almafia János küzd meg a 
kísértéssel, és nyeri el állhata-
tossága és kitartása jutalmát, 
az igaz szerelmet. 

A Sebestyén János által 
tervezett míves bábok, a mé-
retes díszlet és a különféle 
látványtechnikák alkalmazá-
sa igazán szép képi világot 
varázsolnak elénk. Szokolay 
„Dongó” Balázs és Bolya Má-
tyás a darabhoz készített ze-

néjét a Napsugár Bábszínház 
zenészei élőben szólaltatják 
meg.

A bemutatót február 18-án 
tartották a Napsugár Báb-
színházban, de a darab a 
hónap végéig folyamatosan 
műsoron marad. 

Játsszák:
Balázs Csongor, Biró 
Gyula, Czipott Gábor, 
Czumbil Örs, Soós Emő-
ke, Szőts Orsi
Zenészek:
Lovas Gábor, Rákóczi 
Antal, Hlásznyik Attila
Bábok és kulisszák:
Sebestyén János
Zene: Szokolay „Dongó” 
Balázs és Bolya Mátyás
Rendező: RumiLászló
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A darab a hónap végéig folyamatosan műsoron marad

Hiszem, hogy a színészet 
tanítható, mint az orvoslás 
vagy az asztalosság

Kormos István nevét – legalábbis a gyermekközönség 
körében – a Vackor nevű kölyökmackóról szóló mesék 
tették ismertté. Azt már kevesebben tudják, hogy a költő 
fiatalon számos magyar népmesét öntött verses formába. 
Ezek közül való A repülő kastély is. 

A repülő kastély
Bűbáj és ármányosság a Napsugár Bábszínházban
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Békéscsabai Jókai Színház
Cirkuszmisszió: A Trio Power Line előadása

Március 14-én, kedden 19 órától a Jókai színház nagyszínpadán

Csabán rendez Eperjes Károly 
„Képességet az Isten ad, a tehetség pedig kiérlelhető”

Különleges vízió – Egy őrült naplója a Jókai színházban

Új produkciójával, egyetlen 
alkalommal lép fel a Békés-
csabai Jókai Színházban az 
itthon és külföldön is díjnyer-
tes Trio Power Line.  Az artis-
ták mind talajon, mind levegő-
ben látványosan és könnyed 
eleganciával dolgoznak. 
Egyedülálló módon mutatják 
be az élet legmeghatározóbb 
érzelmeit. Nem mindennapi 
mozgásformákkal mesélnek 
a hétköznapokról és oldják fel 
annak szürkeségét. A zene 
és az akrobatikus mozgás 
összhangja megmozgatja a 
fantáziát és a színpadra sze-
gezi a tekintetet.

Az egyik legnépszerűbb és 
legfajsúlyosabb monodrámát, 
az Egy őrült naplóját, Köllő 
Miklós rendezésében mutatja 
be a Békéscsabai Jókai Szín-
ház május végén; a darab ol-
vasópróbája a közelmúltban 
volt a Jókai Szalonban. 

– A 2016–2017-es színházi 
évadban lesz az 50 éves ju-
bileuma annak a színháztör-
téneti jelentőségű bemutató-
nak, amelyre Darvas Ivánnal 
a főszerepben, a Pesti Szín-
házban került sor. De nem 
csupán az évforduló indokol-
ja az új bemutatót – szögezte 
le Seregi Zoltán színidirektor. 
Gogol művészete a színpa-
don igazi ünnep,  ez az elő-
adás is igazi színházi cseme-
gének ígérkezik.

A történet főszereplőjét, a 
szemünk láttára a realitásérzé-
két folyamatosan vesztő hiva-
talnokot Katkó Ferenc játssza, 
aki nem először kap főszerepet 
Köllő-előadásban. Rá épült az 
elmúlt évadban az Isten balján 
című monodráma is.

Köllő Miklós régóta dé-
delgetett álma volt a Gogol-
darab megrendezése, 21. 
századi értelmezése. Hatal-
mas szerep – hangsúlyoz-
ta a rendező, nem véletlen, 
hogy csak a legelszántabbak 
vállalkoznak a színrevitelére, 
nem lehet rutinból előadni, 
Katkó Ferenc minden egyes 
sejtjére szükség lesz. Na-
gyon expresszív, asszociáci-
ós gondolatokkal teli előadás 
lesz a színpadon.

Rangos alkotógárda segíti 
az előadást: a díszletet a Kos-
suth-díjas Székely László, a 
jelmezeket pedig a szintén Kos-
suth-díjas Jánoskúti Márta jegy-
zi. Koreográfus Preisinger Éva.

Mi vagyunk őrültek, vagy a 
világ őrült meg körülöttünk? – 
erről is szól Gogol 1834-ben 
játszódó története, és ez a kér-
dés napjainkban is ugyanolyan 
aktuális. Az olvasópróbával a 
közös munka elkezdődött, a 
bemutató május 26-án lesz.
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Mítoszok és misztikumok

A mesélő: Hajtmann Ildikó



A tavaszi versenyidény 
előtt, Békéscsabán az And-
rássy úti East Warriorsban 
várták edzőmérkőzések-
re a harcművészeket. A 
különböző stílusban és 
sportágakban versenyzők 
– MMA, grappling, dzsiu-
dszicu, judo, kick-box, 
K1 és thai boksz – közül 
rengetegen fogadták el a 
meghívást, így bár főként 
a felkészülést szolgálták, 
komoly megmérettetést is 
jelentettek a mérkőzések. 

Mint azt Kiss Károly MMA 
edző és versenyző elmondta, 
az East Warriors előzetesen 
megkereste a testvérklubokat, 
amelyeknek tagjai szintén to-
vábbadták a nívós edzőmérkő-
zés hírét, ennek köszönhetően 
számos harcművész érkezett 
Békéscsabára. Niedermayer 
Zsolt, a márciusi, gyulai küz-
delem napi gála főszervezője 
megjegyezte, hogy rendsze-
rint az alapozás után, február 
környékén rendezik meg ezt 
a nagyszabású mérkőzést, 
amelyre mintegy száz kilomé-
teres körzetből, de távolabbról 
is érkeznek sportolók. A ren-
dezvény lényegében egy vá-
logató is a márciusi gálára. 

Az edzőmérkőzésen meg-
jelent sportolók közül sokan 
különböző bajnoki címek 

tulajdonosai, és nagy verse-
nyekre készülnek. Hocz Csa-
ba MMA versenyzőként Ame-
rikába megy, ahol egy öthetes 
edzőtáborozás után, április 
1-jén komoly megmérette-
tés vár rá. Csaba egyébként 
kempo Európa-bajnok, ama-
tőr rekordja 13 győzelem és 0 
vereség, profi rekordja eddig 
2 győzelem és 0 vereség.

Géczei Róbert K1 szabály-
rendszerben a megye egyik 
legeredményesebb verseny-
zője: magyar válogatott, Vi-
lágkupa 2. és 3. helyezett. 
Mint mondta, éles versenyek 
előtt nagyon fontosnak tartja, 
hogy idegen környezetben, 
idegen ellenfelekkel is meg-
mérkőzhessen, Békéscsa-
bán ezt most megtehették.   

Kalmár István vezetőedző 
több sportágat is űz, szereti 

a grapplinget, az MMA-t, a 
kempot, és szumoversenyek- 
re is jár. Szumóban világbaj-
noki harmadik, Európa-baj-
nokságon második helyezett, 
grapplingben pedig vb és Eb 
második helyet tudhat magá-
énak. Ahogy fogalmazott: te-
her alatt nő a pálma, érdemes 
eljönni és megmérettetni ma-
gát egy-egy ilyen edzőmér-
kőzésen mindazoknak, akik 
komolyabb versenyek előtt 
állnak.

A harcművészet különbö-
ző ágait űzők az edzőmérkő-
zéseken békésen osztották 
és állták a pofonokat, vitték 
be az ütéseket és tökéletesí-
tették mozdulataikat – gyak-
ran valóban művészi szintre 
emelve az egymás elleni küz-
delmet.

Mikóczy E.

A csabai Böczögő Dorina, vá-
logatott társával, Kovács Zsó-
fiával együtt Texasba utazott, 
ahol az amerikai válogatott 
tagjaival edzőtáboroznak, 
és egy felmérő versenyen is 
részt vesznek. A lányok már-
cius 1-jén érkeznek haza Ma-
gyarországra. Készülnek a 
kolozsvári Eb-re is, ahol Bö-
czögő Dorinától talajon szá-
mítanak döntős helyezésre. 
Makra Noémi sajnos, kézkö-
zépcsont-törés miatt nem tud 
versenyezni, jelenleg rehabili-
tációs kezelés alatt áll.
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A múlt évben, az Európa-baj-
nokság idején, a magyar válo-
gatott teljesítményét látva még 
azok is lelkes fociszurkolókká 
váltak, akiket egyébként hide-
gen hagy a labdarúgás. 

– Az országos és a megyei 
szövetségek, a fiatalokkal 
foglalkozó műhelyek feladata, 
hogy ezt a tüzet ne hagyják 
kihűlni. El kell hitetni a gye-
rekekkel, a fiatalokkal, hogy a 
magyar foci jövője rajtuk is 
múlik. Meggyőződésem, hogy 
amatőrök nélkül a profik nem 
léteznének, ezért is nagyon 
örülök, hogy itt, Békés megyé-
ben ilyen népszerű a sportág, 
és ennyi kiemelkedő művelője 
van – fogalmazott Nyilasi Ti-
bor. 

Sipos Jenő beszélt arról, 
hogy míg 2010-ben mintegy 
130 ezer fiatal focizott, tavaly 

ez a szám már közelített a 250 
ezerhez. Ahhoz pedig, hogy 
ezeknek a fiataloknak legyen 
hol játszaniuk, jó pályákat kel-
lett építeni. Dankó Béla szerint 
a labdarúgás fejlődése Békés 
megyében folyamatos.

– Megyénkben 96 intéz-
mény, 3570 gyermek vesz 
részt a Bozsik-programban. A 
fejlődés megmutatkozik abban 
is, hogy javult az infrastruk-
turális feltételrendszer. A múlt 
évben Gyomaendrődön, Bé-
késcsabán és Köröstarcsán 
műfüves, Szeghalmon pedig 
egy nagy méretű füves pálya 
épült – jegyezte meg az MLSZ 
megyei elnöke. 

A díjátadó gálán a megye 
labdarúgásának legjobbjait ju-
talmazták, ők a következők:
Megye I. osztály – legjobb 
labdarúgó: 1. Bajnók Imre 

(Füzesgyarmati SK), 2. Süli 
András (Kondorosi TE), 3. Mé-
száros Máté (Szeghalmi FC). 
Megye I. osztály – legjobb 
edző: 1. Bíró Róbert (Méh-
keréki SE), 2. Janis János 
(Kondorosi TE), 3. Rétes Pál 
(Szarvasi FC).
Megye II. osztály – legjobb 
labdarúgó: 1. Kardos Imre 
(Békési FC), 2. Virág Imre 
(Békésszentandrási HMSE), 
3. Podina László (Battonyai 

TK). Megye II. osztály – 
legjobb edző: 1. Bíró Péter 
(Békési FC), 2. Barcsay Attila 
András (Dobozi SE), 3. Varga 
László (Békésszentandrási 
HMSE). 
Megye III. osztály – leg-
jobb labdarúgó: 1. Szivák 
László (Köröstarcsa KSK), 
2. Vincze Alex (Nagyszénás 
SE), 3. Benyovszki János 
(Mezőberényi LE). Megye III. 
osztály – legjobb edző: 1. 
Boér Zsolt (Nagyszénás SE), 
2. Gyimesi András (Orosházi 
MTK-ULE 1913), 3. Zsiga Ró-
bert (Csorvási SK). 
Legjobb játékvezető: 1. Pécs 
Zoltán, 2. Hanyecz Bence, 3. 
Barta Tibor.
Az OTP Bozsik Egyesületi 
Program díjazottjai: Forrás 
Imre (Gyula TFC); Gyuris Zol-
tán (Békéscsaba); Nyéki Sza-
bolcs (Füzesgyarmat).

Az utánpótlás-nevelésben 
kiemelkedően teljesítet-
tek: Béres Máté (Kaszaper); 
Szentléleki Béla (Gyula); Zöldi 
Sándor (Békéscsaba).
Békés megye amatőr lab-
darúgásáért díjat kaptak: 
id. Bondár Attila (Méhkerék); 
a 90 éves Sinka Imre (Békés-
szentandrás); Molnár Zoltán-
né (Gyula); Domján Balázs 
(Szarvas); Ugrai Csilla (Déva-
ványa); Kiss László (Békés-
csaba); Tokaji Ferenc (Gyula).

A 2016-os év legjobb női 
futsalosa Zvolenszky Katalin, 
legjobb öregfiú labdarúgója 
Ekker Gábor, legjobb veterán 
labdarúgója Mészáros Jenő, 
legjobb fogyatékkal élő labda-
rúgója Bogya István lett, míg 
az év legtöbbet fejlődött lab-
darúgó-települése címet Méh-
kerék kapta.

Mikóczy Erika

Játékosok, edzők, játékvezetők vehettek át díjat az ünnepségen

Nyilasi Tibor Sipos Jenő Dankó Béla Csengeri Petra

Békésen állták és osztották a pofonokat a harcművészek

Az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága a Csabagyöngyé-
ben rendezte meg díjátadó gáláját. Az ünnepségre – ahol 
a vendégek között ott volt Nyilasi Tibor, az Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagja, Dankó Béla, 
az MLSZ megyei elnökségének elnöke és Sipos Jenő, az 
MLSZ szóvivője is – az elmúlt év legjobb megyei játéko-
sait, edzőit, játékvezetőit hívták meg. 

A megye legjobbjait díjazta az MLSZ
Nyilasi Tibor: Amatőrök nélkül nem léteznének profik

Böczögő Amerikában készül Harcművészek Békéscsabán
Edzőmérkőzéseket tartottak az East Warriorsban

Remekeltek az atléták

Öt századra megközelítve az 
általa tartott magyar csúcsot, 
Baji Balázs 7,60 másodperces  
eredménnyel biztosan győzött 
60 gáton Berlinben, majd Len-
gyelországban 7,54-gyel, új 
országos csúccsal nyert.

Újra találkozott egymással 
a fedett pályás Európa-baj-
nok, olimpiai harmadik Már-
ton Anita  és a világ- és Eu-
rópa-bajnok német Christina 
Schwanitz a nemzetközi 
sassnitzi súlylökő versenyen. 

Márton Anita megismételve 
düsseldorfi győzelmét, ismét 
az első helyen végzett. A bé-
késcsabai súlylökőnő 18,38 
méteres, idei második legjobb 
eredményével előzte meg né-
met ellenfelét. 

Gregor László a belgrádi 
mezei versenyen, 6000 m-es 
távon állt rajthoz. A csabaiak 
kiválósága fantasztikus tel-
jesítménnyel, 17:44 perces  
időeredménnyel diadalmas-
kodott, míg az ifjúsági kor-

osztályban Apáti Bence az 5. 
helyen ért célba.

Új egyéni csúccsal, 15:19,58-
as időeredménnyel, és igen 
szép versenyzéssel növelte 
az atlétikai klub idei bajno-
ki érmeinek számát Szabó 
Réka, Germán Tibor verseny-
zője, aki 3 km gyaloglásban 
a 2. helyezett lett az ifjúsági 
fedett pályás OB-n. Ugyanitt 
nyílt MASZ versenyen is in-
dultak a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzői: 
Kiss Lajos 800 méteren 2., 
Diószegi Dávid 3000 méteren 
3., Braun Barbara és Döme 
Adél rúdugrásban 6. és 7., 
míg Lukóczki Nárcisz súlylö-
késben 2. lett. 

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői sorra ér-
tek el kiemelkedő eredményeket február első felében. 
Márton Anita és Baji Balázs Németországban, Gregor 
László Szerbiában győzött, Szabó Réka pedig Budapest-
ről hozott haza ezüstérmet. 

Arannyal 
búcsúzott

Megható pillanatoknak le-
hettek szemtanúi a röplabda 
Magyar Kupa döntőjét követő 
eredményhirdetésén jelen lévő 
szurkolók és a tévénézők. A 
dobogó felső fokán állt a BRSE 
csapatában az a Csengeri 
Petra, akinél december végén 
diagnosztizáltak olyan szintű 
gerincsérülést, ami miatt fel 
kell hagynia a legmagasabb 
szintű játékkal.

A 27 éves játékos a nyá-
ron csatlakozott a bajnoki 
címvédő keretéhez. Fokoza-
tosan épült be a csapatba, 
ahol Soós Nikolett sérülését 
követően kulcsszerep hárult 
rá. Derült égből villámcsapás-
ként jött a december végi hír, 
hogy sérülése súlyos követ-
kezményekkel is járhat. A klub 
igyekezett mindennemű segít-
séget megadni a játékosnak, 
de a diagnózison sajnos nem 
lehetett változtatni. Csengeri 
Petra arannyal búcsúzott a 
BRSE csapatától.
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A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

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

Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali 
és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521,
 20/944-6986. 

Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, ro-
letta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás:
Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.

Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20.
Tel.: 70/335-7584,
 66/636-135.

Békéscsabai Női Labdarúgó 
SC várja jelentkezésed, 6 éves 
kortól.
Bencsik Éva: 30/506-4202.

INGATLAN

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

Jaminában, a Mátyás Király u. 
42. alatti ház 14/24-ed része el-
adó. Irányár: 4 M Ft.
Tel.: 70/389-3553.

EGyÉB

Új M-es Levi’s farmerdzseki, 
Daewoo, LG és Graetz színes 
tévé, 2 db alumíniumkarnis 
(230, 250 cm), két db ötliteres 
sérülésmentes bödön, javítás-
ra szoruló román hintaszék 
(esetleg alkatrésznek), egy 
garnitúra hálószobai fali lám-
pa, egy garnitúra befőttes-, egy 
garnitúra süteményeskészlet, 
2 x 6 darabos hollóházi kávés-
garnitúra, kis barna fali polc 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913,
 délutáni hívással.

Tacskót cserélnék. Eladó: vad-
kacsák, utánfutó, gázfőző, komp-
resszor, Trabant futómű, zsákok, 
ketrecek.
Tel.: 66/436-086.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját

2017. február 24-én, pénteken 10.00 órára a Szabadság térre a

K O M M U N I S T A  D I K T A T Ú R Á K 
Á L D O Z A T A I N A K  E M L É K N A P J A 

alkalmából rendezett megemlékezésre.

Az emlékműnél műsort adnak a Szebe-
rényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimná-
zium, Művészeti Szakközépiskola, Álta-
lános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium diákjai.

Megemlékező beszédet mond:
Köveskúti Péter, az evangélikus gimnázi-
um igazgatója.

A műsort követően koszorút helyez-
nek el: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a közreműködő iskola 
diákjai.

HÉTKÖZNAPI EMLÉKEZET KIÁLLÍTÁS
Időutazás, töredékek, az egyén és közösség sorsa 1944-től.

Tények, emlékek, hangulatok.
A Táliber Alapítvány szubjektív vallomása 

az Andrássy Úti Társaskör pincéjében, padlásán.

Látogatható  2017. február 28-áig hétköznapokon 
12.00–18.00 között ingyenesen.

Csoportok számára – előzetes bejelentkezést követően – délelőtt is megtekinthető.

taliber.alapitvany@gmail.com, 20/377-1960

Meghívó

A teljesen egyszínűre festett haj 
már a múlté. Minden egyes fes-
tésnél valamilyen szabadkézi, 
szivacsos vagy fóliás techni-
kával, különböző árnyalatokkal 
színezzük, árnyaljuk a hajat. Az 
idei szezonban a Color Melting 
festés, a Babylights fóliás techni-
kák mellett főképp a szabadkézi 
melírokkal történő világosítás a 
legdivatosabb. Mindenféle fri-
zura típushoz találhatunk olyan 
műveletet, mellyel izgalmasabbá, 
érdekesebbé, változatosabbá te-
hetjük a színeket. A fodrászoknak 
művészként az a feladatuk, hogy 
a megálmodott hajvágást meg-
felelő eljárással megszínezzék, 

kiszínezzék, érdekesebbé vará-
zsolják. Akár a színekkel is lehet 
egy arcformát optikailag nyújtani, 
kerekíteni, korrigálni. A néhány 
éve nagyon elterjedt ombre fes-
tés technika már a múlté. Ehelyett 
a természetesebb színhatásokat 
preferáljuk. A hajnak a tő része 
mindig egy picit hűvösebb és sö-
tétebb. A hajvégeket élénkítjük, 

világosítjuk a legújabb csipkézé-
ses átmenet készítésével. Az arc-
keretező technikánál egy világos 
derítést adunk a szemnek, így még 
csillogóbbá válik. Fontos, hogy jól 
képzett szakembert válasszunk 
egy új szín elkészítésére, mivel 
a természetes hatás eléréséhez 
professzionális termékekre és 
szakszerű eljárásra van szükség.

SZépüLJünK 
A LívIA SZépSégSZALonBAn!

Trendi hajfestési technikák a 2017-es szezonban.




