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Március 15.
Nemzeti ünnepünk
városi programja

Az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharc emlékére rendezendő
városi ünnepség programja
2017. március 15-én, szerdán
8.30

Ökumenikus ünnepi istentisztelet a Deák utcai református templomban
9.15
Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar közreműködésével
9.30
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
Ünnepi díszmenet a Kossuth térről a Szent István tér felvonulási útján
Közreműködők: Balassi Táncegyüttes – Hétpróbás Néptánciskola, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Tabán Táncegyüttes, a Károlyi Huszárezred, a Szegedi III. Honvédzászlóalj,
a Nagykátai honvédtüzérek, a Kentaur Lovas Egylet, Körösök
Völgye Vitézi Bandérium, a Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsabai Tagiskolája
10.15 Központi ünnepség a Városháza előtt
» Zászlófelvonás katonai tiszteletadással
» Beszédet mond Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere
» A „Békéscsabai Életműdíj” kitüntetések átadása
» A Békéscsabai Jókai Színház műsora
Ünnepi kísérőprogramok a Szent István téren
10.00–12.30
» Kézműves játszóház a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
közreműködésével
» Kádár Ferkó fotószínháza
» Ismerkedés a hadi tábor hangulatával a hagyományőrző honvédek közreműködésével, korhű fegyverek használata
» A Békéscsabai Napsugár Bábszínház Huszárképzője kicsiknek
és nagyoknak
11.00 Sétakocsikázás
11.40 A hagyományőrzők díszsortüze, hadi bemutatója
Ünnepi kísérőprogramok a Pilvax (Fiume) Kávéházban
11.15 „Petőﬁ a hídon” – Banner Zoltán előadóművész műsora
a díszteremben
12.00 Verbunkok, sorozónóták, katonadalok a Békés Banda előadásában
Szélsőséges időjárás esetén az ünnepi műsor
a Csabagyöngye Kulturális Központban kerül megrendezésre.

Évet értékelt a katasztrófavédelem
5. oldal

Békéscsabai találkozások
Fekete Péterrel 9. oldal

Fejlesztésekkel teli az idei költségvetés
Több mint 28 milliárd forintból gazdálkodhat Békéscsaba 2017-ben

Hosszas vita után a polgármester és a Fidesz képviselőcsoportjának
igen
szavazataival fogadta el
a képviselő-testület az idei
büdzsét. Eszerint Békéscsaba 2017-ben 28,3 milliárd forintból gazdálkodik.
Feszített a 2017-es költségvetés – hangzott el többször
a közgyűlésen. A városnak
ugyanis sok kötelező és egyre több önként vállalt feladatra kell előirányzatot biztosítania. Ennek finanszírozását
nagyrészt a városi kasszába
befolyó helyi adókból és saját
bevételekből finanszírozzák,
ugyanakkor jelentős összegű felhalmozási bevételeket
is beterveztek. Az önkormányzat 2017-ben, Békéscsaba fejlődése érdekében
folytatja a korábban elindított
programok
végrehajtását.
A fejlesztések meghatározó
része továbbra is pályázati,
elsősorban európai uniós,
illetve kormányzati forrásokból történik. A lakossági, különösen a kommunális igények, kérések megvalósítása
érdekében az önkormányzat
450 millió forint fejlesztési hitel felvételével is számol.
A fejlődés egyik motorja
a helyi vállalkozásokon túl
az önkormányzat: jelenleg is
sok olyan támogatási prog-

Fotó: MTI H. Szabó Sándor

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

ram van megvalósítás alatt,
amely a munkáltatókat segíti
– fogalmazott a költségvetésről Békéscsaba polgármestere. Szarvas Péter azt
is kifejtette: a város nagyfoglalkoztató, egyre több
megrendeléssel operál, és
munkahelyteremtő célú intézkedéseket tesz.
A költségvetés 17 milliárd
forintnyi beruházással, fejlesztéssel számol. A minimálbér és a bérminimum emelése
komoly hatással van az önkormányzat gazdálkodására
– a köztisztviselőknél 15 százalékos
illetményemelésre
lehet számítani. Nagy szelete
az önkormányzat működésének a közszolgáltatások biztosítása. Lényeges változás

várható a hulladékgazdálkodásban, amelyre idén kevesebbet költenek, míg a helyi
autóbusz-közlekedésre például 182 millió forintot fordít
a város. Megmaradnak az infrastrukturális fejlesztésekkel,
egészségüggyel, oktatással,
sporttal kapcsolatos feladatok, de újakra is kész az önkormányzat. Ezek között van
a település újratelepítésének
300. évfordulója köré szervezett programsorozat és
a HISZEK benned program,
valamint a felsőoktatás támogatására szolgáló 25 millió
forint.
A fejlesztések között 30
TOP-os pályázat beadása
szerepel, melyeket 100 százalékban uniós forrásból tud-

nak megvalósítani. A Modern
Városok Programban néhány
projekt esetében küszöbön
áll a támogatói okirat aláírása, jól áll a sportinfrastruktúra-fejlesztés, célegyenesben
van az országos nyomdaipari központ fejlesztése,
a CsabaPark újabb üteme és
a fürjesi bekötőút tervezése,
illetve a Munkácsy-negyed
kialakításának előkészítése
is szépen halad – hangzott el
az ülésen. Ugyancsak központi költségvetésből valósul
meg a stadionrekonstrukció,
14 millió forintból fejleszthetik
a Petőfi utcai iskolát, a Trefort
utcai volt kollégiumban pedig
13 millió forintos energetikai
beruházást terveznek.
Varga Diána

Több mint tizenhatmillió forintot fordítanak a felújításra
Folyamatban van a Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely fejlesztése
Saját forrásból és elnyert támogatásból újul meg a Csabai
Tanya és Gabonamúzeum. A fejlesztés legfontosabb célja,
hogy az intézmény a látogatóknak teljes szolgáltatásokat
nyújtson és a Vitézi Játékoknak is méltó helyszíne legyen.

A 3,3 millió forintos támogatáshoz 13 milliós önerőt tesz a múzeum

A gabonatermesztés-történeti
kiállítóhely (Gabonamúzeum)
kiállításai Békés megye gabonatermesztésének és feldolgozásának múltjával foglalkoznak, és méltán tarthatnak
igényt fokozottabb figyelemre.
A Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely
több egységet foglal magában.
A Gyulára vezető út mellett áll
az 1824-ben épült kisparaszti tanya (a Gajdács tanya),
a berendezett tanyaépület és
a részben helyben megőrzött,
részben máshonnan áthozott
gazdasági épületek együttese. A telekre áttelepítettek
egy szélmalmot a csókási
határból, és a vésztő-mágori
Wenckheim-birtokról egy gépszínt, melyben „A gabona tá-

rolásának és feldolgozásának
története az őskortól napjainkig” című kiállítás látható.
Mint azt Ando György,
a Munkácsy múzeum igazgatója elmondta, a 2016.
évi pályázatuk a Gajdács
tanya épületének részleges
állagjavítását és felújítását,
illetve a vésztő-mágori szín
és a Gajdács tanya állandó
kiállításainak a megújítását,
korszerűsítését célozta meg.
Pályázati támogatásból idén
a Gajdács tanya – Tanyamúzeum meglévő épületét áll
szándékukban felújítani.
– A Kubinyi Ágoston program 3,3 millió forinttal támogatta a felújítást, amelyhez
a múzeum 13 millió forint önrészt tesz, így 16,3 millióból

tudjuk megújítani az egész
Gajdács tanyát – tudtuk meg
Ando Györgytől, aki elmondta
azt is, hogy a fejlesztés során
kicserélik és állapottól függően
helyreállítják a tetőt, a padozatot, a nyílászárókat, valamint
a járdát. A kivitelező szerint
a munkálatok április 30-áig,
a vitézi játékok kezdetéig befejeződnek.
A fejlesztésnek a célja,
hogy az intézmény sajátos
adottságaira építve erősítse
a közösségi, kulturális, továbbá a nem formális és informális tanuláshelyszínként
betöltött szerepét.
A hely különleges hangulata, a rusztikus környezet
eddig is vonzotta az érdeklődőket, és a Vitézi Játékoknak
is megfelelő keretet adott.
A felújítás után remélhetőleg
ez a vonzerő még tovább növekszik majd.
Busi Ottó

2 Közélet

Csabai Mérleg

V iS SZ aT eK i n T é S a KöZgy Ű l é Sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekről
Békéscsaba képviselő-testülete február 23-án tartotta
soron következő ülését. A közgyűlés után Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP,
a Jobbik és a DK képviselői értékelték a legfontosabb
döntéseket.

nek a működési támogatása ebben az évben már 62,2 millió forint, 20 millióval több a tavalyinál.
– A kormány egyre nagyobb felelősséget hárít át az önkormányzatokra, de forrást nem ad hozzá, helyette a pazarló, értelmetlen látványberuházásokat erőlteti. Ha egyetlen stadion
építésére 190 milliárd forintot lehet elkölteni, akkor joggal feltételezhető, hogy lenne elegendő forrás az államkasszában az önkormányzatok tisztességes működtetésére és az önkormányzati
dolgozók bérkiegészítéseire is – jelentette ki Kocziha Tünde.

Szarva Péter: Fejlesztésnehéz a költségvetés
„Fejlesztésnehéznek”
nevezte
a város 2017-es költségvetését
Szarvas Péter polgármester.
A maratoni közgyűlésből közel
5 órát vett igénybe a 2017-es költségvetéshez fűződő képviselői vita.
Szarvas Péter kiemelte: 11 milliárd
forintot szánnak a város intézményeinek kiegyensúlyozott működésére,
a költségvetés nagyobbik feléből pedig számos beruházást terveznek.
– A 28 milliárd forintból 17 milliárdot fejlesztésekre szeretnénk költe- Szarvas Péter
ni. Itt nem egy nagy fejlesztésről van
szó, hanem nagyon sok rég várt beruházásról. Az európai uniós
forrásokból többek között iskolaépületek, óvodaépületek újulnak
meg, elindul a jaminai egészségközpont és a piac fejlesztése, de
a Széchenyi liget is megszépül – közölte a polgármester.
A költségvetést illetően egyébként több módosító javaslatot
is beterjesztettek a képviselők, ezeknek egy részét támogatta
a polgármester. Szarvas Péter a tájékoztatón kitért arra, hogy
a régebb óta működő televíziós szolgáltatónak a közgyűlés nem
szavazott támogatást. Szarvas Péter szerint a nyilvánosságot és
az átláthatóságot sérti ez a döntés. Mint mondta, a Csaba Televízió műsora minden háztartásba eljut, így a városi közgyűlés
történéseit mindenki követni tudja, míg a város új televíziója, a 7.
Tv szintén törekszik erre, de még nem jut el mindenkihez.
A városatyák döntöttek arról, hogy megalakul az önkormányzati városüzemeltetési cég. Ezt az előterjesztést Szarvas Péter
nem támogatta, de a többség megszavazta.
– Nem láttam garanciákat arra, hogy nem lesz-e drágább a városnak ez a működési modell, nem romlik-e az ellátás színvonala
és nem fogunk-e feleslegesen költeni eszközökre – érvelt a polgármester.
Végül a békéscsabai oktatási központok beszámolóival kapcsolatban a városvezető azt mondta: eredményesnek kell értékelni az elvégzett munkát; bízik abban, hogy megfelelően tudják
majd segíteni a Szent István Egyetem campusának fejlődését is.
Fidesz: Feszes, de teljesíthető a büdzsé
Az utóbbi évek legfeszesebb, legbehatároltabb, bizonyos kockázatokkal is terhelt, de teljesíthető az idei büdzsé – hangzott
el a Fidesz közgyűlés utáni tájékoztatóján.
Dr. Ferenczi Attila frakcióvezető beszélt arról, hogy továbbra
sem tervez a város adóemelést. Örömtelinek nevezte, hogy sikerül
végrehajtani a minimálbér és bérminimum, illetve a köztisztviselői
illetményalap emelését. Kiemelte a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretéből megvalósuló beruházásokat.
Jelezte, hogy az önként vállalt feladatok között továbbra is szerepel a Csaba Baba és a Békéscsaba hazavár! program, illetve új
elemként 25 millió forintos támogatást különítenek el a helyi felsőoktatás támogatására is. A mikro- és kisvállalkozások támogatása
szintén megmaradt, bár alacsonyabb összeggel.
Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy a pályázatoknak köszönhetően olyan infrastrukturális, kulturális és energetikai fejlesztéseket
hajthat végre a város, amelyek tehermentesítik az önkormányzatot.
Megemlítette, hogy továbbra is kiemelt szerepet kap a sport, viszont
az útfelújítások folytatásához további forrásra volna szükség.
A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy 450 millió forintot állítottak be hitelfelvételre, amelynek teljes egészét a fejlesztésekre
fordítják. A létrehozandó városüzemeltetési céggel kapcsolatban
közölte: a saját gazdálkodás erősítése a cél, akár 50–70 millió
forintot is lehetne spórolni a cég létrehozásával. Elmondta azt is:
határoztak arról, hogy a veronai buszbalesetben elhunyt sofőr
temetésének költségét átvállalja az önkormányzat, amennyiben
az állam ezt nem teszi meg.
Herczeg Tamás tanácsnok az iskolaközpontokkal kapcsolatos beszámolók mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy pályázatot
nyújt be az önkormányzat a TOP-keretből két óvoda és két bölcsőde felújítására, a kerékpárút-hálózat bővítésére és a védőnői
centrum kialakítására. A Modern Városok Program keretében
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Herczeg Tamás és dr. Ferenczi Attila
pedig tovább bővülhet a CsabaPark. Megjegyezte azt is, hogy
olyan módosító javaslatokat nem tett a frakció a költségvetésben,
amelyek növelték volna a büdzsé kiadási oldalát. Kiemelte, hogy
7 millió forintot különítettek el környezetvédelmi előirányzatként,
és hogy ezentúl lényegesen egyszerűbben pályázhatnak önkormányzati támogatásra a civil szervezetek.
MSZP: Jelentős összegek az önként vállalt feladatokra
Nagyon feszesnek és
bizonyos
esetekben
kockázatosnak látja Békéscsaba 2017. évi költségvetését Miklós Attila.
Mint mondta, két részre
bontható az idei költségvetés, az első részt – ami
a működési költségeket, Fülöp Csaba és Miklós Attila
a kötelező és önként vállalt feladatok költségeit tartalmazza – a kényszer írta, a másodikat,
a fejlesztési forrásokat pedig Brüsszel határozza meg.
– A 28 milliárdos kiadási oldalhoz 26 milliárdos bevételi oldal
társul. Ennek kiegyensúlyozására a polgármester úr hitelfelvételt
javasolt, és azt, hogy bizonyos bevételeket kockázatosan tervezzünk, de szerintem ezek így fiktív bevételek. Remélem, hogy az év
végén egyensúlyban maradunk – jegyezte meg Miklós Attila.
A képviselő azzal egyetért, hogy a jelenlegi pályázati lehetőségeket ki kell használni akkor is, ha ehhez fejlesztési hitelre van
szükség. Kiemelte, hogy a fejlesztési forrásokat olyan beruházásokra kell használnia a városnak, amelyekből a későbbiekben
bevétel származik, vagy legalábbis hatékonyabb, energiatakarékosabb működést biztosít az intézményeknek.
Örömmel fogadták a szocialista képviselők azt, hogy kiemelt
támogatást kapnak az önként vállalt feladatok. Több mint 1 milliárd forint jut idén a közművelődés, a kultúra, a sport területére,
valamint a békéscsabai főiskola hallgatóinak és a helyi vállalkozásoknak a támogatására.
– A TOP-keret nélkül önként vállalt feladatokra a büdzsé 8
százaléka jut. Három költségvetéssel ezelőtt ez 600 millió forintot
meghaladó összeg volt, most pedig elérte az 1 milliárdot. Úgy
gondolom, ez jó befektetés, hiszen ezek a területek Békéscsaba
reklámhordozói és jó hírét keltik – emelte ki Fülöp Csaba.
Az MSZP-s képviselő hozzátette: fontosnak tartják, hogy 2017től a város támogatja a békéscsabai felsőoktatásban tanuló hallgatókat, de azt sajnálják, hogy a kis- és középvállalkozások támogatására idén kevesebb forrás jut.
Jobbik: Nem működik a feladatﬁnanszírozás
A 2017. évi költségvetés főösszege
28,3 milliárd forint. A számos kötelező feladat mellett növekedett az önként vállalt feladatok száma. Ezek
finanszírozására a helyi adókból és
saját bevételekből van lehetőség.
A város folytatja az előző években
elindított programok végrehajtását,
amelyek legtöbbje uniós vagy kormányzati forrásból történik, a lakossági igényeket viszont csak jelentős
nagyságrendű hitel felvételével lehet fedezni – fogalmazott Kocziha Kocziha Tünde
Tünde a közgyűlés után.
A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az újabb fejlesztési hitel felvételével Békéscsaba adósságszolgálata megközelíti
a 1,5 milliárd forintot.
– A hitelfelvételt továbbra sem tudom támogatni, helyette
a központi támogatás növelését tartom helyesnek. A kormány
által agyondicsért feladatfinanszírozási rendszer nem működik,
hiszen központi támogatást csak a kötelező feladatokra ad az állam, a fejlesztéseket magunknak kell kigazdálkodni – közölte Kocziha Tünde.
Kitért arra is, hogy 2017-ben számos TOP-os fejlesztés megvalósítása, illetve elindítása várható, amely a város fejlődése
szempontjából lényeges, viszont hosszú távon jelentős fenntartási költséget jelenthet. Példaként a CsabaParkot említette, amely-

LMP: Jó irányban halad a csabai közoktatás
Újra jó irányban halad a békéscsabai közoktatás – mondta Takács Péter a Lehet Más a Politika
közgyűlés utáni tájékoztatóján,
ahol a költségvetést is elemezte.
A békéscsabai közoktatási intézmények beszámolóit is tárgyalta
a februári közgyűlés. Az LMP politikusa kitért arra, hogy nem tartja
szerencsésnek az oktatási intézmények központosítását. Takács Péter
ugyanakkor mind a Békéscsabai Takács Péter
Szakképzési Centrum, mind a Békéscsabai Tankerületi Központ tájékoztatójában látott jó irányba
mutató változásokat.
– Az államosítással, a központosítással minden jogot elvettek
az intézményvezetőktől. Most lassan-lassan kezdik visszaadni
ezeket, úgy a munkáltatói jogok gyakorlását, mint a gazdálkodással kapcsolatosakét – fogalmazott Takács Péter.
A közgyűlés elfogadta a 2017. évi költségvetést. Takács Péter
szerint fontos kiemelni, hogy nagyon feszes az idei büdzsé.
– A költségvetés végösszege meghaladja a 28 milliárd forintot, ez nagyobb részt annak köszönhető, hogy idén indulnak el
a TOP-programok. Számos más fejlesztés mellett az is, amit mi
régóta szorgalmazunk: az erzsébethelyi orvosi rendelő felújítása. A fejlesztések összege idén mintegy 18 milliárd forintot tesz
ki, nagyobbrészt az uniós támogatásoknak köszönhetően. Pozitívumként elmondható: a költségvetésben megvan a törekvés arra,
hogy az intézmények stabil gazdálkodása idén is biztosított legyen.
Bizonytalansági tényező viszont a tervezett vagyoni bevétel, amely
az elmúlt években mindig bizonyos fokig túl volt tervezve. Szintén
bizonytalansági tényező a tervezett 450 millió forintos hitelfelvétel.
Amennyiben ez realizálódik, a város adósságállománya már majdnem eléri a másfél milliárd forintot – mondta Takács Péter.
Az LMP képviselője azt viszont örvendetesnek nevezte, hogy
a szükségessé vált béremelésekre be van tervezve a fedezet
a költségvetésben.
DK: Aggasztó a hitel növekedése
Feszített a költségvetés, hangzott
el többször a közgyűlésen, amivel
Kaposi László is egyetért. A DK
politikusa azt azonban nehezményezte, hogy az önkormányzat
önereje és a központi támogatások nem fedezik a kiadásokat.
Megjegyezte, hogy kormányzati
szándék szerint takarékoskodásra
kell átállniuk az önkormányzatoknak, illetve 2018-ig a város minden
lehetséges uniós forrást lehívna. Kaposi László
A képviselő szerint ez azt jelenti,
hogy a jövőben a támogatások megcsappannak, és többet kell
kiadásokra fordítani önerőből. Mint mondta, aggasztó a város hitelnövekedése is.
– Egyetértek azzal, hogy az önként vállalt feladatokat át kell
tekinteni, de azt már a tavalyi és az idei költségvetés tervezésekor
el kellett volna indítani – vélte a politikus, aki szerint az a veszély
fenyeget, hogy az önkormányzat kötelező feladataira sem jut elég
forrás. – A kiadási oldalt a módosító javaslatok sem csökkentették, éppen ezért ésszerűbb gazdasági lépések kellenek – véli
a képviselő, aki szerint kevesebbet kellene költeni a profi sport
támogatására, de a város vágóhídját, húsboltját és éttermét sem
látja rentábilisnak.
Kaposi László megjegyezte azt is, hogy akkor kellene a városnak Szent István-szobrot építenie, amikor nagyobb a pénzügyi
mozgástér, de feleslegesnek tartja a szőlőültetvényt is, véleménye szerint annak piaci alapon kellene működnie.
A képviselő kitért a városüzemeltetési cégre is, amelynek létrehozása szerinte a szocialista államosításra emlékeztet. Mint
mondta: azzal, hogy egy önkormányzati társaság veszi át a városüzemeltetési feladatokat, a jelenleg ezt a munkát végző vállalkozásoktól veszik el a megélhetést. A képviselő szorgalmazta,
hogy az önkormányzat racionalizálja ezeket a költéseket.
Varga Diána, Zámbori Eszter, Kovács Dávid
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V i ssz a t e k i n t é s a  k ö z g y Ű l é s r e
Megújuló energia

Az MVM segítségével korszerűsítenek

Folyamatosan pályázik a város
Kerékpárút, védőnői centrum és parkfejlesztés

Több típusú pályázatra
nyújtja be fejlesztési igényét Békéscsaba a február 23-ai, közgyűlési jóváhagyás után. Ezek közt
szerepelnek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból (TOP)
lehívható
támogatások,
de a CsabaPark továbbfejlesztésére szolgáló tervek
és a LIFE+ program is.

Megújuló energiaforrásokat
használna a város több intézményben, hogy hogyan, abban az Magyar Villamos Művek Zrt. nyújthat segítséget.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége és az MVM Zrt. együttműködése nyomán minden
megyei jogú városban 10 intézmény stratégiai energiaauditját
végzik el. Az MVM Zrt. az ígérete szerint a kiemelt kulturális,
szociális, oktatási, sport- és
egyéb létesítmények fejlesztési projektjeinek energetikai
megalapozásához is segítséget nyújt, továbbá elősegíti
a településszintű intelligens
energiagazdálkodás rendszerének kiépítését. Ennek megerősítéseként a társaság vállalta, hogy minden megyei jogú
városban, így Békéscsabán is
épít egy elektromos töltőállomást.

Tavaly decemberben egy
tárgyaláson az önkormányzat energetikai fejlesztésekkel foglalkozó alpolgármestere és munkatársai
bemutatták
Békéscsaba
komplex energetikai programját. A megbeszélésen
rögzítették, hogy az MVM
segítene egy geotermikus
rendszer
kialakításában,
naperőmű és a városi Smart
Grid rendszer kiépítését célzó előkészítési munkálatokban, az e-mobilitásban, az
elektromos buszközlekedésben, valamint az intelligens,
környezetkímélő közösségi
közlekedési rendszerek kialakításában.
Ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen, együttműködési keret-megállapodás megkötését javasolják,
ezt jóvá is hagyta a grémium.

A TOP Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése
elnevezésű projektben 395
millió forintos támogatásra
pályázik az önkormányzat.
A forrásból a Wlassics sétányon található és a Pataky
László utcai bölcsőde épületeit korszerűsítenék és
bővítenék, valamint a „Kertvárosi” óvoda és a „Zöldovi”
épületeit újítanák fel.
Továbbfejleszti a kerékpárút-hálózatot az önkormányzat
365 millió forintos TOP-os
forrásból. A tervek közt szerepelnek
kerékpárosbarát
fejlesztések, illetve forgalomcsillapítást,
közlekedésbiztonságot, akadálymentesítést
célzó beruházások. A belváros és Fényes közti kerékpárút korszerűsítését tervezik,
amely a Dózsa György út –
Corvin utca – Lencsési út –
Magyar utca szakaszt érinti,
közel 6 kilométer hosszan.

Céget alapítanak
Döntött a grémium, létrehozzák azt a céget, amely a jövőben a városüzemeltetési
feladatokat látja majd el.
Jelenleg az önkormányzat
510 millió forintos értékben végezteti el a városüzemeltetési
feladatokat, a legnagyobb tétel
a bér- és járulékköltség. Számítások szerint az új céggel az
önkormányzat évente 50–70
millió forintot spórolhatna – indokolták a lépést, habár ennek
megítélésében nem alakult ki
összhang a képviselők között.
2018-tól 116,7 millió forint értékű feladatot tud a saját tulajdonú gazdasági társaság átvállalni, amelyhez mintegy 20,
legfeljebb 26 foglalkoztatottra
van szükség. Csökkenhetnek

az adminisztrációs terhek,
és akár a közfoglalkoztatottakat, illetve alvállalkozókat is
be lehetne vonni a munkába.
Az ütemezés szerint júniusban

alapítják meg a céget, decemberig beszereznék a szükséges eszközöket, 2018 januárjában pedig megkezdődhet
a társaság működése.

Beszámolt a tankerület
Tavaly állt fel, idén év elején
pedig át is vette az intézmények fenntartási és működtetői
jogait a Békéscsabai Tankerületi Központ.
A központot 2016. november
30-án alapították, és idén január
1-től 14 települési önkormányzat intézményeit tartja fenn
a békéscsabai, szarvasi, az
orosházi és a mezőkovácsházi
járásban. 35 köznevelési intézményről van szó, ahová 5222

diák járt 2016 októberében,
ezenfelül 739 pedagógust foglalkoztattak.
Amint azt Bánki András,
a tankerület igazgatója elmondta: most a döntési kompetenciák közelebb kerültek az intézményekhez, és kikérték azok
véleményét, kérdezték igényeit.
Mint mondta, a tapasztalatok
azt mutatják, hogy a pedagógusok túlterheltek, így 38 százalékkal növelték a pedagógu-

sok létszámát, bár még így is
túlfeszített a munkatempó. 2016
októberétől összesen 110 millió
forint dologi keretet bocsátottak
ki, ebből gazdálkodhattak az intézmények – Békéscsabára 63
millió forint jutott. A tankerület
igazgatója arról is beszélt: hatékonyan szeretnének reagálni
a felmerülő problémákra, az intézmények fejlődését támogatnák, a korábban elmaradt versenyeket pedig felélesztenék.

A februári közgyűlésen is több pályázat került szóba
A védőnői centrum kialakítására is pályázik Békéscsaba, erre 150 millió forintot költhet TOP-os keretből.
A centrumot a Dedinszky u.
14. szám alatt alakítanák ki.
A városban jelenleg 28 főállású védőnő dolgozik. 15
védőnői körzetben 15 területi
védőnő látja el napi feladatait, 13 iskolavédőnővel egyetemben.
Előkészítették a CsabaPark
továbbfejlesztésének terveit
is. Az úgynevezett harmadik ütem a Modern Városok
Programban valósulhat meg.
A kolbászkészítést bemutató
tér fejlődhet tovább és kiépülhet a rendezvénycsarnok légtechnikája. 14 méter magas,
160 méter hosszú kifutósíkkal rendelkező sípályával és

hófánk-csúszdával bővülhet
a park. A domb a tervek szerint műanyag borítású lesz,
így télen-nyáron lehet majd
csúszni rajta.
A Life+ programon belül
– ami Európa környezetvédelmi és éghajlat-politikai
programja – a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos
elképzelések megvalósítására pályázhat az önkormányzat és konzorciumi partnere,
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A megpályázott 350 millió forintos
támogatásból többek között
öko- és projektmenedzsert
alkalmaznának, környezetvédelmi és energiairodát működtetnének, valamint szemléletformáló
programokat
valósítanának meg.

BSZC – több a diák
Alig két év alatt mintegy 6200-ra
nőtt azoknak a diákoknak a száma, akik a város valamely szakképző iskolájába vagy szakgimnáziumába járnak. Többek
között erről is beszámolt a közgyűlés előtt a nyolc intézményt
magába foglaló Békéscsabai
Szakképzési Centrum.
A centrum 2015-ben kezdte
meg működését 4800 diákkal,
mára ez a szám meghaladja
a 6200-at. Az iskolacentrum
kiemelt partnere az önkormányzat – jegyezte meg az
igazgató, Mucsi Balázs, aki
hozzátette: a helyi civil és
szakmai szervezetekkel is
együttműködnek. Önálló költségvetési szervként pályázatokon vesznek részt, közel

500 millió forintot fordítottak
eszközfejlesztésre tavaly.
A Modern Városok Program keretében a nyomdaipari
képző központ fejlesztésére
közel kétmilliárd forintot lehet
majd fordítani. Igyekeznek
a munkaadók igényeit is kielégíteni, sok együttműködési
megállapodást kötnek a munkaerő-piaci szereplőkkel.
A legnagyobb tagintézmény a közel 1300 diák képzését ellátó Trefort Ágoston
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, amelynek épületén, a Vásárhelyi
Pál tagiskola kollégiumával
egyetemben energetikai korszerűsítést hajtanak végre,
közel 275 millió forintból.

Közoktatási kerekasztal
Békéscsabán a 2015/2016os tanévtől havonta egyszer
közoktatási kerekasztal ülésezik.
A kerekasztal ülésein az
önkormányzat, a Békéscsabai Tankerületi Központ,
a Békéscsabai Szakképzési
Centrum, a Békés Megyei
Pedagógiai Oktatási Központ
és a Szent István Egyetem
képviselője, valamit a Békés
Megyei Kormányhivatal oktatási referense is részt vesz.

A szakértői kerekasztal tagjai
tárgyalnak a közoktatás települést is érintő változásairól,
valamint az együttműködési lehetőségekről. A témák
közt szerepelt tavaly egyes
képzések BSZC-hez történt
átszervezése, a köznevelési intézmények energetikai
korszerűsítése a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból, de a főiskola
jövőjéről is beszéltek az üléseken.

Közfoglalkoztatás
2016-ban több mint a felére csökkent a közfoglalkoztatottak száma az azt megelőző
évhez képest. Míg 2015-ben
1441-en vettek részt a programban, addig 2016-ban csak
635-en. Támogatásukra 360
millió forint jutott. A programban részt vevők leginkább járdalap- és betonelemgyártást,
építést és felújítást végeztek.
Intézményeket újítottak fel,
részt vettek a parlagfű-mentesítésben, csapadékvíz-elvezető árkokat vagy vízelvezető
lefolyókat tisztítottak, karbantartották a belterületi utakat,
vagy részt vettek az illegális
hulladéklerakók felszámolásában.

Támogatás
Az önkormányzat a nem állami fenntartású szociális
alapszolgáltatást nyújtó szervezetek szociális feladatellátásához 7,2 millió forint forrást
biztosít. Köztük van egyenként
1,3 millió forinttal az AUT-Pont
Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány, a Béthel
Alapítvány, az Egyensúly AE
Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, illetve 1–1 millió forinttal
a Mentálhigiénés Egyesület
Békés Mérték Közösségi Ház
és a Mi-Értünk Prevenciós és
Segítő Egyesület.

M44-es út
Több területet is kisajátítanak
Békéscsaba területén az önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanokból ahhoz, hogy az
M44-es autóút megépüljön.
A kijelölt ügyvédi iroda jóváhagyást kapott arra, hogy az állam
térítésmentesen szerezhesse
meg az érintett ingatlant, vagy
ingatlanrészt és azon elvégezze a szükséges munkálatokat.
Az M44-es út Békéscsabát
kapcsolja majd be az ország
gyorsforgalmi
úthálózatába.
Az első szakasz alapkövét tavaly tették le Kondoroson.

Mackó-Kuckó
A Mackó-Kuckó Óvoda mellett
fekvő ingatlanokat ajánlottak fel
megvásárlásra az önkormányzatnak – a jaminai városrészben, az Orosházi út mellett.
A város ezek közül az egyiket
az intézmény Orosházi út 56–
58. szám alatti telephelyének
kapacitásbővítéséhez vásárolja meg. A beruházásban új
épületet húznak fel, ami miatt
csökkenni fog a játszóterület.
Az óvoda másik, az Orosházi
úton levő telephelyén energetikai korszerűsítést végeznek
majd uniós (TOP) forrásból.
Az oldalt írta:
Varga Diána,
Kovács Dávid
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F e l H Í VÁ S
Javaslatokat várnak a
BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
kitüntetett személyére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a helyi kitüntetésekről szóló
20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében szabályozza
a helyi pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott
kitüntetés
adományozásának
módját, feltételeit.
Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

A kitüntetés elnyerésének feltételei:
A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, feltétele:
• Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas
színvonalú szakmai munka,
• szakmai elismertség mind
a felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,
• szakmai, emberi feddhetetlenség.

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselői, az oktatásért felelős
bizottság, a nevelőtestületek, az
iskolaszékek, a kisebbségi önkormányzatok, a munkáltató.
A javaslat tartalmazza:
• az ajánlott személy pontos
adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat
2017. március 31-ig
papíralapon a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és
Sport Osztályára (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) és egyidejűleg elektronikus formában is
a perenyi@bekescsaba.hu e-mail
címre kell megküldeni. A kitüntetés
adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

SZéPÜlJÜnK a lÍVia
SZéPSégSZalOnBan!
Színváltoztatás! Mit? Miért? Hogyan?
Egyre több vendég fordul hozzánk
színváltoztatási, világosítási vagy
a most legtrendibb pasztellel, különleges hajszín igényével. Ez nehéz,
időigényes folyamat, és megfelelő
szakértelem nélkül nem garantált
a tökéletes végeredmény.
Amit a hajszínváltásról feltétlenül
tudni kell!
A festett vagy természetes hajnál
is először meg kell állapítani, hogy
milyen színmélységű a kiindulási
alap (mennyire sötét vagy világos).
A másik lényeges adat, hogy milyen
színárnyalatú (rezes, arany, bézs,
hamvas). Hajszín változtatásáról akkor beszélünk, amikor nem elég az
egyszerű hajfestés, ezekben az esetekben mindig világosítani, szőkíteni
kell a hajat. Amikor elértük a szükséges világosságot, hajfestéssel vagy
árnyalással hozzuk létre az elképzelt hajszínt. Vannak esetek, amikor
a hajszín mélységét nem, csupán az
árnyalatát szeretnénk módosítani.
Ilyen például, ha vörösből szeretnénk
barnát, vagy ha meleg aranyszínből
hideg hamvasat, vagy ha különböző pasztellárnyalatokat szeretnénk
elérni. Az elrontott, foltosra sikerült

Árverési hirdetmény

angol és kémia

Tanulmányi versenyek Erzsébethelyen

Békéscsaba Megyei Jogú Város megbízásából a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. nyilvános árverésen értékesíteni kívánja az alábbi békéscsabai garázsokat:
• Baross u. 26., 20 m2 • Berzsenyi u. 1–3, 5–7., 4 db 18 m2 •
• Gyulai út. 37–39., 2 db 18 m2 •
• Szabadság tér 8., 2 db 13 m2 •
• Ihász u. 6., 18 m2 • Tulipán u. 6., 3 db 11–14 m2 •
• 4-es Honvéd u., 2 db 15–18 m2 •
• Lencsési út 55–57., 4 db 13 m2, 5 db 18 m2 •
• Pásztor u. 95., 4 db 19 m2 •
• Pásztor u. 97., 5 db 19 m2 • Pásztor u. 98., 3 db 19 m2 •
• Pásztor u. 148., 2 db 19 m2 • Pásztor u. 152., 5 db 19 m2 •

Az árverésről információ itt kérhető:
Békéscsaba, Irányi utca 4–6., Gergely Tamás üzletágvezető.
Telefon: +36-20/9333-400 Hétköznap: 800–1500 óra között.
A vevő az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben, készpénzben köteles
megfizetni. Részletfizetési kedvezmény biztosított az alábbiak szerint: szerződéskötéskor az ingatlan árverésen kialakult
vételár 25%-át, majd 2 év alatt a 75%-át kell megfizetni.
Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10%-át bánatpénzként befizeti a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. pénztárába az árverés időpontjáig.
Az ingatlan bérlőjének az adásvétel során elővásárlási
joga van.

Az árverés időpontja: 2017. március 28. 1000 óra.
Helye: Békéscsaba, Irányi utca 4–6.
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Két tanulmányi verseny zajlott február utolsó szombatján az Erzsébethelyi Általános Iskolában. Az intézmény
egyik épületében a megyei angol nyelvi csapatbajnokságot rendezték meg, míg a másikban a Curie Alapítvány
kémiaversenyének területi fordulója zajlott.
Az angolversenyen felmérték a nyelvtantudást, a hallás utáni értést, és megadott
témában előadást is kellett
tartaniuk a versenyzőknek.
Az iskola másik épületében kémiatudásukról adtak számot a tanulók. Amíg
a Csongrád és Békés megyéből érkezett résztvevők
a feladatlapokat töltötték,
a többieknek sem kellett
unatkozniuk: a Munkácsy
Mihály Múzeum munkatársa

a történelem híres mérgezéseiről tartott előadást, míg az
Alföldvíz Zrt. különféle kísérletekkel igyekezett megszerettetni a vegyész-szakmát.
Kucseráné Szabó Mária
intézményvezető megjegyezte: náluk nemcsak a madarak csiripelése és a virágok
jelzik a tavaszt, hanem már
hagyományosan az is, hogy
versenyző kisdiákok érkeznek az iskolájukba.
Zsíros András

Szalontréning a BSZC fodrásztermében

festés, vagy nem kívánatos hajszín
helyrehozása is ebbe a kategóriába
tartozik. Ilyen esetben is a hajat ki
kell pucolni, esetleg enyhén világosítani, majd megfesteni az áhított szint.
Nagy elővigyázatosságot és szakértelmet igényel egy ilyen eljárás,
mivel könnyen nem kívánt árnyalatok
jöhetnek létre, illetve a haj minősége
roncsolódhat. Senkinek nem javasoljuk az otthoni próbálkozást. A fekete
hajból szőkére festés sem igazán
megoldható, mivel egy alkalommal,
4-5 árnyalattal világosabb színt tudunk biztonságosan elkészíteni. Egy
ilyen folyamat 4-8 órán át is eltarthat.
A kíméletesség a fő szempont, ezért
szalonunkban az egyedülálló Strong
Blond technológiát alkalmazzuk.

Szalontréninget
tartottak
a Békéscsabai Szakképzési
Centrum Kós Károly ÉpítőFa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája fodrásztermében.
A tréningen a legújabb
hajfestési és hajszínezési
technikákkal is megismerkedhettek a békéscsabai
fodrásztanulók és a helyi
fodrászok. A fodrászteremben Povázsai Andrea oktató
és Hosszú Orsolya szaktanár

a különleges hajszínezők és
a festékradír működését mutatta be. Palkóné Zámbó Edit
szakmai oktató szerint nagyon gyorsan fejlődnek a cégek, és ahhoz, hogy a termékeket megfelelően tudják
az üzletekben használni,
szükség van a tréningekre.
Hozzátette, hogy nemcsak
a fiatalok, hanem a sokéves
tapasztalattal
rendelkező
fodrászok számára is fontosak a továbbképzések.

„ T B ”
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Egészség, biztonság Magyarországon és az Európai Unióban
Hazánkban az ipari és gyári alkalmazottak kötelező betegségi biztosításáról szóló 1891. évi XIV. számú törvénycikk megalkotása volt az első meghatározó lépés
a társadalombiztosítási, ezen belül az egészségbiztosítási rendszer kiépítésében.
Magyarországon ma a biztosított, valamint az egészségügyi
szolgáltatásra jogosult állampolgárok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
alapján természetbeni ellátás
keretében egészségügyi szolgáltatásokat, a biztosítottak
pedig pénzbeli ellátásokat
vehetnek igénybe, melyek finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik.
Az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges
a társadalombiztosítási azonosító jelet (taj-szám) igazoló
hatósági igazolvány bemutatása is.
A biztosítási jogviszony
általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelem-

szerző tevékenység (munkaviszony, megbízási jogviszony,
egyéni vállalkozás stb.) alapján jön létre, mellyel összefüggésben egészségbiztosítási
járulékot is kell fizetni.
A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi
ellátására jogosultságot szerezhetnek. Betegség esetén
táppénz vagy gyermekápolási
táppénz jár. Baleset bekövetkezésekor, amennyiben a baleset üzemi balesetnek minősül, baleseti táppénz, egyéb
esetben táppénz megállapítására van lehetőség. Gyermek születésére tekintettel
a szülési szabadság idejére
csecsemőgondozási díjat, ezt
követően pedig gyermekgondozási díjat lehet igényelni.

Magyarországon így az állampolgárok az egészségük
megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk
javításához szükséges egészségügyi ellátásra, a biztosítottak pedig betegség, gyermeknevelés miatt kieső jövedelmük
részleges pótlására is jogosultságot szerezhetnek.
A magyar egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon vagy az Európai Unió
más tagállamában rendelkez-

nek állandó lakóhellyel, egy
másik tagállamban a magyar
egészségbiztosítás terhére
vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen
ellátásokra való jogosultság
az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Csabai Mérleg

szÍNes
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évet értékelt a katasztrófavédelem

Az elmúlt évben Békés megyében kevesebb volt a tűz és több a műszaki mentés
Békés megyében tavaly csökkent a tűzesetek száma, viszont egy 2016-os nagy vihar miatt nőtt a műszaki mentéseké. A statisztikai adatok tükrében eredményesnek nevezte az elmúlt esztendő munkáját a megyei igazgató.
Szinte az összes mutató javult 2016-ban az egy évvel korábbihoz képest – közölte Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok a tavalyi
évet értékelve. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője elmondta: 1684 segélyhívás érkezett a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányságon található műveletirányító központba,
ebből 1640 esetben kellett kárhelyszínre vonulniuk. Ez azt jelenti, hogy átlagosan napi 4-5 esetben vonultak ki a tűzoltók.

A hat megyei, hivatásos és a három önkormányzati tűzoltóság az esetek több mint 80 százalékában önállóan avatkozott
be – közölte Tóth Tibor. Kiemelte a füzesgyarmati önkéntes
tűzoltóegyesület munkáját, ők tavaly szereztek jogot az önálló beavatkozásra. Arról is beszélt, hogy hét egyesülettel működnek együtt megyeszerte. Újjászerveződött az újkígyósi
önkéntes tűzoltóság, továbbfejlesztették a nagyszénásit,
megépült a szarvasi tűzoltólaktanya, amelynek átadása idén
márciusban várható, és Rába fecskendő érkezett Gyulára, illetve Szeghalomra.
A megyében 486 esetben tűzhöz, míg 790-szer műszaki
mentéshez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai.
Múlt évben 343 téves riasztás érkezett a tűzoltósághoz például amiatt, mert sok helyen szólalt meg emberi mulasztás,
bekapcsolva felejtett elektronikai eszköz, dohányzás vagy
a karbantartás hiánya miatt a beépített tűzjelző, 19 esetben
pedig szándékos megtévesztésről volt szó.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság égisze alatt működik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat.
Itt a tapasztalt szakemberek kétperces riasztási idővel dolgoznak, és amennyiben szükséges, azonnal át tudják venni
a mentésirányítást. Tóth Tibor elmondta azt is, hogy 32 esetben kellett tűzvizsgálatot elrendelni tavaly, és az esetek 72
százalékában szándékos gyújtogatásról van szó.
A katasztrófavédelmi igazgatóság feladataihoz tartozik
a polgári védelem is, így az ár- és belvízvédelmi veszélyek
elhárítása, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és
szállítmányok, illetve a mezőgazdasági vontatójárművek fel-

Tóth Tibor: Szinte az összes mutató javult az előző évhez képest

ügyelete, a kéményseprő ipari szolgáltatás, valamint a hulladékszállítás kijelölése is. Utóbbiról a megyei igazgató azt
mondta: tavaly 45 településen volt kijelölt hulladékszállítás,
de 2017 elején a DAREH ebből 39-et átvett, hatnál pedig még
idén megszűnik a kijelölés. A katasztrófavédelmi mobil labor
tavaly több mint 40 esetben vizsgálta, van-e veszélyes anyag
a kárhelyszínen.
Ezenfelül 6450 hatósági eljárást végeztek az ügyintézők,
de akadt feladata a katasztrófavédelem munkatársainak
az ivóvízminőség ellenőrzésével és az M44-es autóút építésével kapcsolatban is.
Varga Diána

A 7.TV MŰSORA • 2017. március 13–március 26.
2017. március 13., hétfő

2017. március 14., kedd
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kezdőkör (sportmagazin)
8:15 Púder (közéleti magazin)
8:45 Kezdőkör: röplabda NB I.
BRSE–TF
10:10 Szarvasi híradó
10:25 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:05 Jótékonysági gála
Kara Tünde gyógyulásáért
18:45 Mesélő óvodák 18/12.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Spektrum (életmódmagazin)
21:00 Kezdőkör: kézilabda
Nyíregyháza–Békés
22:30 Híradó
22:50 Aktuális (magazin)
23:10 Spektrum (életmódmagazin)
23:40 Szarvasi híradó
23:55 KÉPÚJSÁG

6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Spektrum (életmódmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kikötő (egyházi magazin)
8:10 Művészbejáró (kultur.
magazin)
8:40 Generáció (ifjúsági mag.)
9:10 Aktuális (magazin)
9:30 Szarvasi híradó
9:45 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör: kézilabda
Nyíregyháza–Békés
18:45 Mesélő óvodák 18/11.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kezdőkör (sportmagazin)
21:00 Jótékonysági gála
Kara Tünde gyógyulásáért
22:45 Híradó
23:05 Aktuális (magazin)
23:25 Kezdőkör (sportmagazin)
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 15., szerda
6:00 Hírek
6:05 Aktuális (magazin)
6:25 Kezdőkör (sportmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Spektrum (életmódmagazin)
8:10 Kikötő (egyházi magazin)
8:40 Kezdőkör: kézilabda
Nyíregyháza–Békés
10:10 Szarvasi híradó
10:55 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör (sportmagazin)
17:45 Művészbejáró (kultur.
magazin)
18:15 Púder (közéleti magazin)
18:45 Mesélő óvodák 18/13.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Generáció (ifjúsági mag.)
21:00 Kezdőkör: röplabdabajnokság negyeddöntő mérkőzés
22:50 Híradó
23:10 Aktuális (magazin)
23:30 Generáció (ifjúsági mag.)
24:00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. március 20., hétfő
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Spektrum (életmódmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kikötő (egyházi magazin)
8:10 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:40 Generáció (ifjúsági magazin)
9:10 Aktuális (magazin)
9:30 Szarvasi híradó
9:45 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör: kézilabda
Békés–Füzesabony
18:45 Mesélő óvodák 18/16.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kezdőkör (sportmagazin)
21:00 Az élők háza (dok.-film)
21:30 Híradó
21:50 Aktuális (magazin)
22:10 Kezdőkör (sportmagazin)
22:45 Szarvasi híradó
23:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 21., kedd
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Kezdőkör (sportmagazin)
8:15 Púder (közéleti magazin)
8:45 Spektrum (életmódmagazin)
9:15 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:45 Szarvasi híradó
10:00 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:05 Kezdőkör: kézilabda NB I.
Békés–Ózd
18:45 Mesélő óvodák 18/17.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Spektrum (életmódmagazin)
21:00 Kezdőkör: kézilabda
Békés–Füzesabony
22:30 Híradó
22:50 Aktuális (magazin)
23:10 Spektrum (életmódmagazin)
23:40 Szarvasi híradó
23:55 KÉPÚJSÁG

2017. március 16., csütörtök
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Púder (közéleti magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Generáció (ifjúsági magazin)
8:10 Kezdőkör (sportmagazin)
8:45 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:15 Kezdőkör: röplabdabajnokság negyeddöntő mérkőzés
11:05 Szarvasi híradó
11:20 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Generáció (ifjúsági mag.)
18:10 Spektrum (életmódmagazin)
18:45 Mesélő óvodák 18/14.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kultur.
magazin)
21:00 Energol-dosszié (dok.-film)
21:55 Híradó
22:15 Aktuális (magazin)
22:35 Művészbejáró (kultur.
magazin)
23:05 Szarvasi híradó
23:20 KÉPÚJSÁG

2017. március 17., péntek
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:10 Spektrum (életmódmagazin)
8:40 Generáció (ifjúsági magazin)
9:10 Aktuális (magazin)
9:30 Szarvasi híradó
9:45 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Művészbejáró (kultur.
magazin)
17:40 Generáció (ifjúsági mag.)
18:10 Kezdőkör (sportmagazin)
18:45 Mesélő óvodák 18/15.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Púder (közéleti magazin)
21:00 Kezdőkör: röplabdabajnokság negyeddöntő mérkőzés
22:50 Híradó
23:10 Aktuális (magazin)
23:30 Púder (közéleti magazin)
24:00 KÉPÚJSÁG

2017. március 18., szombat

2017. március 19., vasárnap

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 Spektrum (életmódmagazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Púder (közéleti magazin)
9:10 Mesélő óvodák 18/11–12.
9:45 Aktuális (magazin)
10:10 Kezdőkör: röplabdabajnokság negyeddöntő mérkőzés
12:00 Híradó
12:20 Mesélő óvodák 18/13.
12:35 KÉPÚJSÁG
15:00 Aktuális (magazin)
15:20 Generáció (ifjúsági mag.)
15:50 Púder (közéleti magazin)
16:20 Aktuális (magazin)
16:35 Halak megmentése
(dokumentumfilm)
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör: kézilabda
Nyíregyháza–Békés
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kult. mag.)
21:00 Vérösvény (dok.-film)
22:40 Híradó
23:00 Művészbejáró (kult. mag.)
23:30 Szarvasi híradó
23:45 KÉPÚJSÁG

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 Kikötő (egyházi magazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Generáció (ifjúsági magazin)
9:10 Mesélő óvodák 18/14–15.
9:35 Spektrum (életmódmagazin)
10:00 Aktuális (magazin)
10:20 Művészbejáró (kult. mag.)
10:50 Púder (közéleti magazin)
11:20 KÉPÚJSÁG
15:00 Aktuális (magazin)
15:20 Kezdőkör: kézilabda
Nyíregyháza–Békés
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör: röplabdabajnokság negyeddöntő mérkőzés
19:00 Híradó
19:20 Púder (közéleti magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kikötő (egyházi magazin)
21:00 Cinema Inferno (dok.-film)
22:00 Híradó
22:20 Kikötő (egyházi magazin)
22:50 KÉPÚJSÁG

2017. március 25., szombat

2017. március 26., vasárnap

n e k ü n k .

2017. március 22., szerda
6:00 Hírek
6:05 Aktuális (magazin)
6:25 Kezdőkör (sportmagazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Spektrum (életmódmagazin)
8:10 Kikötő (egyházi magazin)
8:40 Kezdőkör: kézilabda
Békés–Füzesabony
10:10 Szarvasi híradó
10:25 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör (sportmagazin)
17:45 Művészbejáró (kult. mag.)
18:15 Púder (közéleti magazin)
18:45 Mesélő óvodák 18/18.
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Generáció (ifjúsági mag.)
21:00 Mit akar ez az ember?
(dokumentumfilm)
22:40 Híradó
23:00 Aktuális (magazin)
23:20 Generáció (ifjúsági mag.)
23:50 KÉPÚJSÁG

2017. március 23., csütörtök
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Púder (közéleti magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Generáció (ifjúsági magazin)
8:10 Kezdőkör (sportmagazin)
8:45 Művészbejáró (kultur. mag.)
9:15 Spektrum (életmódmagazin)
9:45 Szarvasi híradó
10:00 Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kultur.
magazin)
21:00 Ikarosz zuhanása
(dokumentumfilm)
22:00 Híradó
22:20 Aktuális (magazin)
22:40 Művészbejáró (kult. mag.)
23:10 Szarvasi híradó
23:25 KÉPÚJSÁG

2017. március 24., péntek
6:00 Hírek
6:10 Aktuális (magazin)
6:30 Kikötő (egyházi magazin)
7:00 Híradó
7:20 Aktuális (magazin)
7:40 Művészbejáró (kultur. mag.)
8:10 Spektrum (életmódmagazin)
8:40 Generáció (ifjúsági magazin)
9:10 Aktuális (magazin)
9:30 Szarvasi híradó
9:45 KÉPÚJSÁG
17:00 Hírek
17:10 Művészbejáró (kult. mag.)
17:45 Generáció (ifjúsági mag.)
18:20 Kezdőkör (sportmagazin)
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Púder (közéleti magazin)
21:00 A lovak velünk maradnak,
ugye?
21:55 Híradó
22:15 Aktuális (magazin)
22:35 Púder (közéleti magazin)
23:05 Szarvasi híradó
23:20 KÉPÚJSÁG

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 Spektrum (életmódmagazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Púder (közéleti magazin)
9:10 Mesélő óvodák 18/16–17.
9:30 Aktuális (magazin)
10:00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17:00 Hírek
17:10 Kezdőkör: kézilabda
Békés–Füzesabony
19:00 Híradó
19:20 Aktuális (magazin)
20:00 Híradó
20:20 Művészbejáró (kult. mag.)
21:00 Ki népei vagytok?
(dokumentumfilm)
22:55 Híradó
23:15 Művészbejáró (kult. mag.)
23:45 KÉPÚJSÁG

7:00 Hírek
7:10 Aktuális (magazin)
7:30 Kikötő (egyházi magazin)
8:00 Híradó
8:20 Aktuális (magazin)
8:40 Generáció (ifjúsági magazin)
9:10 Mesélő óvodák 18/18.
9:30 Spektrum (életmódmagazin)
10:00 Kezdőkör: kézilabda
Békés–Füzesabony
11:30 KÉPÚJSÁG
15:00 Aktuális (magazin)
15:20 Művészbejáró (kult. mag.)
15:50 Generáció (ifjúsági mag.)
16:20 Vakkancs és a titokzatos
alagút
17:00 Hírek
17:10 Aktuális (magazin)
17:30 Lövéte (dokumentumfilm)
18:00 Spektrum (életmódmagazin)
18:30 Generáció (ifjúsági mag.)
19:00 Híradó
19:20 Púder (közéleti magazin)
20:00 Híradó
20:20 Kikötő (egyházi magazin)
21:00 Egy élet a tánc (Novák
Ferenc)
23:15 Híradó
23:35 Kikötő (egyházi magazin)
24:00 KÉPÚJSÁG
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A KAP forrásait a gazdákra és a polgárokra kell költeni
Elutasítjuk, hogy akár csak önkéntes alapon is a vidékfejlesztési forrásokból ﬁnanszírozzuk a szociális és demográﬁai változások, így különösen a migráció és a menekültek befogadása okozta válsághelyzetek kezelését.
A Közös Agrárpolitika forrásait ténylegesen a gazdákra
és a vidéki polgárokra kell költeni – jelentette ki Erdős
Norbert európai parlamenti képviselő Brüsszelben, az
Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Szakbizottságának ülésén.
A Mezőgazdasági Miniszterek
Tanácsát fél évig képviselő
máltai agrárminiszter parlamenti meghallgatásán a fideszes politikus sérelmezte,
hogy egy friss rendeletjavaslat
értelmében az Európai Bizottság a jövőben lehetővé tenné,
hogy a tagállamok önkéntes
alapon az uniós strukturális
alapok – beleértve a vidékfejlesztési alapot – forrásaiból
fedezhessék a migrációs válsághelyzet kezelését.
Erdős Norbert a felszólalása során kiemelte, hogy a migrációs válsághoz hasonló kihívások kezelése jogilag az EU
szociális politikája alá tartozik,
amely az agrárpolitikától teljesen elkülönülő költségvetéssel és szabályozással bír az
EU alapszerződésében. Ezt
a legrászorultabb személyek
élelmezési támogatási programjának az agrárpolitikából

a szociális politikába történő
2013-as átcsoportosítása is
bizonyítja. „Ezért javaslom,
hogy az Agrárminiszterek Tanácsa is kérje e javaslat viszszavonását” – kérte az európai parlamenti képviselő.
Erdős Norbert a magyar
zöldség-gyümölcs
termelői
szervezetek uniós támogatása
kapcsán is szót kért. A már említett rendelettervezet ugyanis
a zöldség-gyümölcs termelői
szervezeteknek nyújtható kiegészítő nemzeti költségvetési támogatást jelentősen,
a szervezetek éves üzleti forgalmának mindössze egy százalékára csökkentené és az
uniós visszatérítési lehetőséget
megszüntetné. A fideszes politikus kiemelte, hogy ez a lépés
tizenöt uniós tagállam termelői
szervezete számára jelentős
bevételkiesést eredményezne.
Például Magyarország eseté-

Erdős Norbert
ben a 2015-ös év adataira támaszkodva 1,22 milliárd forintot vesztettek volna a magyar
TÉSZ-ek, ha az üzleti forgalom
aktuális 3,68 százaléka helyett
a Bizottság által most javasolt
egy százalékot vették volna
figyelembe. Erdős Norbert
hozzátette, hogy az Európai
Unió egyik fő célkitűzése a termelői szerveződés növelése
minden uniós tagállamban.
A megfelelő nemzeti támogatási lehetőség és az ehhez
kapcsolódó uniós visszatérítés
nélkül a termelői szerveződés
újra gyengülne, pedig például
a jelenlegi 18-19 százalékos
magyarországi szintet tovább
kellene erősíteni.

naK-ülés Békéscsabán

Ha csökken a tej, a hús ára, nő a vásárlási kedv

Békési érték-mérő:
a megyei verseny legjobbjai
Véget ért a Békés Megyei
Önkormányzat Békési Érték-mérő versenysorozata.
A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének
támogatására pályázatot írt ki,
melyen a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) is indult
azzal a céllal, hogy a ﬁatalokat bevonja a hungarikumok,
értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, megismerésébe.

Az első helyezettek részt vesznek az országos elődöntőn

A pályázaton nyert támogatásból a BMÖ a Békés
megyei értékek, illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett két korcsoportban: felső tagozatos
általános iskolások továbbá
középiskolások négyfős csapatai részére, három fordulóban. Fontos, hogy a fiatalok
mindinkább megismerjék lakókörnyezetük értékeit, közelebb kerüljenek azokhoz az
épített, kulturális, gasztronómiai, természeti kincsekhez,
amelyekről sok esetben már
csak nagyszüleik elmondásából vagy a múzeumok kiállítótermeinek közvetítésével
értesülhetnek. Azzal, hogy
elmélyülnek az értékek sokaságának megismerésében,
erősödik identitásuk, kötődésük lakókörnyezetükhöz.
Békés megye 75 települése közül 47 alakította meg
saját települési értéktárát, ez

az országos átlag kétszerese, a 47 értéktárban 710 értéket vettek eddig lajstromba.
A Békés Megyei Értéktárban
29 megyei érték szerepel,
ezek közül kettő (a Csabai
és a Gyulai kolbász) hungarikum is.
– A verseny fordulói során
közel 100 oldalas tananyagot
sajátítottak el a fiatalok. Alapos felkészültségről adtak tanúbizonyságot mind a járási
elődöntőkön, mind a megyei
döntőn, és a kérdésekre adott
válaszok mutatják, hogy megismerkedtek azokkal az értékekkel, amelyek összekötnek bennünket – emelte ki Zalai Mihály,
a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke.
A rendezvényen részt
vett Szakáli István Loránd
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes
államtitkár, aki hangsúlyozta,
kiemelt cél a fiatalok bevo-

Fotó: Zentai Péter
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nása az értékgyűjtésbe, az
értékek megőrzésébe.
A Békési Érték-mérő legeredményesebb csapatai a következők voltak: az általános
iskolás korcsoportban 1. a Magvető Református Általános Iskola (Gyula), 2. a Mezőberényi
Általános Iskola (Mezőberény),
3. Békéssámsoni Általános
Iskola (Békéssámson). A középiskolás korcsoportban 1.
a BSzC Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Szakgimnázium (Békéscsaba); 2. a Gál
Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola (Békés); 3. az Ady
Endre-Bay Zoltán Gimnázium
(Sarkad)
Az első helyezést elért két
csapat jutalma egy háromnapos kirándulás és részvételi lehetőség az országos
verseny elődöntőjében, ami
április 21-én lesz Lakitelken.
Az országos döntőre várhatóan májusban kerül sor.

interneten keresztül is lehet jelentkezni
az ifjúsági garancia programba

Dr. Nagy István: Fontos a hűtőházak, feldolgozóüzemek létesítése
A tej, a baromﬁhús és a tojás áfájának csökkenése miatt
az alacsonyabb áraknak köszönhetően megnőtt a vásárlási kedv – fogalmazott dr. Nagy István parlamenti államtitkár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara békéscsabai öszszevont osztályülésén.
A Békés megyei agrárium
minden képviselője megjelent
a kamara idei második találkozóján. Ezúttal is aktuális
témák voltak a középpontban,
amelyek segítik a mindennapi
munkát. Az agráriumot érintő
jogalkotási munkáról és a földforgalmi törvény végrehajtásáról is szó esett. Dr. Kulcsár
László, a NAK Békés megyei
elnöke köszöntőjében elmondta, komoly kihívások érik az
agráriumot a közeljövőben,
ugyanis 2050-ig 9 milliárdra nő
a Föld népessége, ami 60 százalékkal növeli az élelmiszerek iránti igényt. Hozzátette,
ennek megfelelően az Európai
Unió a támogatások területén
az innovációt, az új megoldásokat részesíti előnyben.
– A kihívásra az Európai
Unió mindenképpen a támo-

gatási rendszer átalakításával
tud reagálni. Leszögezhetem,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal
együttműködve mindent elkövet annak érdekében, hogy
a jelenlegi támogatás mennyisége, mértéke ne csökkenjen
– fogalmazott az elnök.
Az osztályülésen dr. Nagy
István parlamenti államtitkár
is előadást tartott. Kiemelte:
az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a tej, a baromfihús és a tojás áfájának
csökkenése megmutatkozott
az árakban, ez pedig kihatással volt arra, hogy nőtt a vásárlási kedv.
Mint azt az államtitkár
megjegyezte, a sertéspiaci
és a tejválság rávilágított arra,
hogy a magyar mezőgazdaság nem rendelkezik elég táro-

ló- és feldolgozókapacitással,
és emiatt duplán veszítettek
a magyar gazdák. Leszögezte azt is, hogy a hűtőházak és
feldolgozóüzemek létesítése,
az állattenyésztés, valamint
termelői szerveződések létrehozása nélkül nem lehet
sikeres a magyar mezőgazdaság, ezért ezeket az agrárkormányzatnak támogatnia
kell. Nagy István kiemelte,
hogy a mezőgazdasági növekedéshez mindezeken felül
elkerülhetetlenül szükséges
az eredményes vízgazdálkodás is.
Hozzátette, hogy a sertés- és tejpiacon megindult a konszolidáció, nőttek
a felvásárlási árak. A sertéshús- áfacsökkentésének
hatásaival kapcsolatban elmondta: az intézkedés egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy
ellenőrizetlenül ne jusson hús
a magyar piacra, ráadásul
a csökkentett ár 20-30 százalékkal növelte a fogyasztást.
Kovács Dávid

2017. február 16-ától online
is lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia programba!
Az Ifjúsági Garancia
program weblapján a 25
év alatti fiatalok – amellett,
hogy részletesen tájékozódhatnak a számukra elérhető
oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségekről/
támogatásokról – jelentkezni is tudnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe.
A fiatal által kitöltött jelentkezési lap automatikusan
a megadott lakóhely szerint

illetékes járási hivatalhoz
továbbítódik, ahol az Ifjúsági Garanciával foglalkozó
munkatárs 10 napon belül
felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel, hogy közösen
megtalálják a számára legmegfelelőbb lehetőséget.
A honlapon emellett
a munkáltatók is megtalálják a számukra érdekes
információkat a fiatalok
foglalkoztatásához elérhető
támogatásokról, és szintén
felvehetik online a kapcsolatot a járási hivatalokkal.

H I R D E S S E N

Fontos tudni, hogy a jelentkezés a fiatalok esetében nem egyenlő az
álláskeresőként történő regisztrációval, a munkáltatók
esetében pedig szintén nem
váltja ki a munkaerőigény
bejelentést. A weblap abban tud segítséget nyújtani,
hogy a fiatalok és munkáltatók szélesebb körét tudja
megtalálni és a kormányhivatalhoz irányítani.
A honlap a következő linken érhető el:
http://ifjusagigarancia.gov.hu/
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Vállalkozz digitálisan!

Vidéki vállalkozásoknak segítenek
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Több mint kétszázmilliós beruházás
Energetikai fejlesztés az Andrássy gimnáziumban

Az Andrássy Gyula gimnázium leány- és ﬁúkollégiumában több mint 200
millió forintos energetikai
fejlesztést hajtanak végre,
amelynek keretében többek között megújul, hőszigeteltté válik az intézmény
külső homlokzata, valamint kicserélik a nyílászárókat is.
A tanúsítvány megszerzése előnyökkel jár
Feladatvégzés papír alapon, elavult informatikai megoldások használata – egy országos tanácsadói hálózat
segíti a vállalkozásokat ezek lecserélésében, hogy a korszerű digitális eszközök és módszerek segítségével hatékonyabban működhessenek a cégek.
A Vállalkozz digitálisan! elnevezésű projekt kormányzati támogatással kifejezetten vidéki
vállalkozásoknak nyújt segítséget, többek között egy országos rendezvénysorozattal,
amelynek békéscsabai állomásán szakmai előadásokkal
és konzultációs lehetőséggel
várták az érintetteket a közelmúltban. Bizakodó hangon
szólaltak meg a konferencia
előadói, akik a folyamatosan
növekvő digitalizációról számolhattak be.
– A tanúsítvány megszerzésének legfontosabb előnye,
hogy ennek birtokában a vállalkozások kedvezőbb feltételekkel, öt százalékkal kisebb
önerővel indulhatnak az informatikai fejlesztési pályázatokon. Így akár negyvenszázalékos támogatáshoz is

juthat a digitális fejlesztésekhez a vállalkozó – mondta el
dr. Orosz Tivadar, a Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke.
A konferencián kiállító partnerek abban igyekeztek segíteni, hogy a cégek megtegyék az ilyen fejlesztések
első lépéseit. Irodatechnika,
vállalatirányítási rendszerek,
távközlési
szolgáltatások
egyaránt
megismerhetőek
voltak. A konkrét tanácsok
mellett a program elsődleges
célja a szemléletformálás
volt. Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért
Egyesület elnöke úgy fogalmazott, a rendezvény fel
szeretné nyitni a szemeket
és utat mutatni a lehetőségek kihasználása felé.
Zsíros András

A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) pályázott sikeresen. Mint azt
Herczeg Tamás tanácsnok
elmondta, az önkormányzat
a TOP keretei között 2016ban – a piac mellett – több
iskola és óvoda energetikai
felújítását biztosító pályázatát vitte sikerre. Ennek
köszönhetően idén felújítják a városi piacot és négy
közoktatási intézményt is
fejlesztenek, köztük a Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
leány- és fiúkollégiumának
energetikai korszerűsítése
is megtörténik. A projekt
eredményeként a létesítmény energiaigénye csökkenhet majd. A beruházás
206 millió forint összköltséggel, 100 százalékos támogatási intenzitással valósul
meg. A kivitelezés tervezett
kezdése: 2016. október 1.
A főbejáratra korábban
beltéri nyílászárót építettek
be, amelynek cseréje meg-

A beruházás eredményeként csökkenhet a kollégium energiaigénye
történik, de emellett például
a vizesblokkban és több helyiségben is kicserélik a homlokzati ablakokat. Az intézmény
vezetése örömmel fogadta ezt
a beruházást, amelyet reményeik szerint a későbbiekben
a főépület felújítása is követhet majd, mivel jelen helyzetben teljes körű felújításra nem
tudott az önkormányzat forrást
biztosítani.
– A kollégiumi épületek
felújításán túl a főépület
energetikai korszerűsítését
is terveztük, ahol például
a nyílászárócsere, a fűtésvilágítás, illetve az áramrendszer felújítása nagyon
aktuális lenne. A mostani
felújításból ez az átalakítás
kimarad, és hozzá kell tenni, hogy az ebédlőépület

M-Flexilog: Májusban indulhat a termelés
Több lehetőség van a szakemberigény kielégítésére

A Marzek Kner Packaging Kft. – a Marzek Group tagja
– évek óta jelen van Békéscsabán. A fő termelési proﬁljukat a nagy tömegű papíralapú csomagolóanyag gyártása, ezen belül az igényes minőségű hajlított falú kartondobozok, íves és tekercses címkék gyártása jelenti.
Szintén a Marzek Group tagjaként az M-FlexiLog Kft.
múlt év nyarán kezdett nagy fejlesztésbe. Hogy mit tartalmaz és hol tart a 3,3 milliárd forintos beruházás, arról
Kása István Zoltán ügyvezető igazgató számolt be a 7.Tv
Aktuális című magazinjában a közelmúltban.
– A beruházás keretében egy
4500 négyzetméteres csomagolóanyag-gyártó üzemet létesítünk, ahol ﬂexibilis csomagolóanyagokat fogunk előállítani.
Ez a laikusok számára például
a müzliszacskót és a hasonló
termékeket jelenti, amelyeket
cégünk fóliák nyomtatásával
állít elő. Ugyancsak a beruházás keretében épül meg
logisztikai központunk, ami
egy 3500 négyzetméteres, 14
méter magas raktár lesz, ebben oldjuk meg mindkét Mar-

zek leányvállalat logisztikai
igényeit.
– Múlt év nyarán tették le
az új beruházás alapkövét,
mi történt eddig, hol tart most
a munka?
– Tavaly nyáron vált nyilvánvalóvá, hogy 922 millió
forintos, egyedi kormánydöntésen alapuló támogatást kap
a projekt. Ehhez még a nyár
folyamán
hozzáigazítottuk
a terveket, majd augusztusszeptember folyamán indult
az építkezés. Most már a vé-

géhez közeledik a munka. Ott
tartunk, hogy a gyár hamarosan fogadni tudja a gépeket,
a logisztikai központ pedig
április közepére lesz készen,
ott kéthetes műszaki átadást
követően, május elején indulhatunk majd.
– Gépsorok beszerzését is
magában foglalja a projekt?
– A beruházás összértéke 3,3 milliárd forint, ezt
2020-ig kell elköltenünk, és
2021-től kell teljes gőzzel
működtetnünk a termelést.
Az összegben két gépsor
beszerzése van benne, ezek
költsége mintegy egymilliárd
forintot tesz ki. Március első
felében érkeznek meg ezek
a gépek. Utána a gépbeállítás, a próbagyártás következik; májusra pedig már
megvannak az első szerződéseink a gyártást illetően.
A gépsor kiválasztásánál és
az üzem felépítésénél is azt
tartottuk szem előtt, hogy
a hatékony termelés feltételeit teremtsük meg.
– A szakembereket hogyan tudják biztosítani?
– Százhúsz új munkahely
megteremtését
vállaltuk.
Több lehetőségünk is van
a megnövekedett szakemberigény kielégítésére. Évekkel ezelőtt kezdtük a Gyere
közénk nyomdásznak! prog-

és a tornaterem sincs túl jó
állapotban – fogalmazott
Komáromi István intézményvezető.
A fiúkollégium esetében
a fejlesztés során a külső
falaknak, az épület pincefödémjének és padlásfödémjének a hőszigetelése valósul
meg. Az épület homlokzati
ablakait és ajtóit kicserélik.
Az épület fűtését egy új,
60 kW teljesítményű kondenzációs kazán biztosítja
majd. A hőleadó rendszert is
korszerűsítik, a szükséges
helyeken radiátor-, vezeték-, szerelvénycsere lesz.
Minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepeket
szerelnek fel. A meleg vizet
az új kondenzációs kazánokkal oldják meg.

Az Andrássy gimnázium
leánykollégiuma esetében
a külső falakat, az épület
pincefödémjét,
padlásfödémjét, tetőfödémjét szigetelik, valamint a homlokzati
ablakokat és ajtókat cserélik ki. Az épület fűtését egy
80 kW teljesítményű kondenzációs kazán biztosítja.
A másik épülethez hasonlóan a hőleadó rendszert
is fejlesztik, a szükséges
helyeken radiátor-, vezeték-,
szerelvénycsere lesz, és itt
is minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepeket szerelnek. A meleg
vizet az újonnan telepített
kondenzációs kazánokkal,
indirekt fűtési tárolóval oldják meg.
Kovács Dávid

Kihívás a szakképzésben
Új szakmák oktatására lesz szükség
A Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC) a közelmúltban szakmai konferencián tekintették át a résztvevők a járműipari fémalkatrész-gyártó szakmák oktatásának beindításával kapcsolatos kérdéseket.

Kása István Zoltán
ramot, amelynek keretében
az általános iskolásokat
igyekszünk a nyomdászat
felé terelgetni. A másik pillér,
hogy a nyomdaipari oktatókat
is pluszbérezéssel támogatja
a nyomdaipar. A harmadik
pedig az, hogy a Modern
Városok Program keretében
1,4 milliárd forintot kaptunk
tanműhely létesítésére, ezt
a tárgyalások folyamán közel
400 millióval tudtuk megnövelni, ami a kollégium felújítására szolgál. Emellett
belső képzések, átképzések
is folynak a cégünknél. Kulturált munkahelyet kínálunk
hosszú távon jó kereseti lehetőséggel, bízunk benne,
hogy így sikerül megtartani
a munkatársakat.
Mikóczy Erika,
Horváth Szabolcs

A tanácskozáson részt vettek a térség magasnyomású
öntészettel foglalkozó vállalkozásainak vezető képviselői, valamint a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá a BSZC és Békéscsaba város oktatással
és képzéssel foglalkozó vezetői.
– A jövőben szükség lesz
olyan új szakmák oktatására
is, amelyek jelenleg nem szerepelnek az Oktatási Jegyzékben – mondta a BSZC
vezetője a konferencián, ahol
a szakemberhiány problémáira igyekeztek megoldást találni. Mucsi Balázs hozzátette:
a helyi igényeknek megfelelő
szakemberek képzése legkorábban a 2018-as évben in-

dulhatna el nappali vagy akár
felnőttképzésben is.
Kiss Tibor alpolgármester
elmondta, hogy bár a szakképzés a minisztériumhoz tartozik,
a város nyomon követi az ott
folyó munkát. Tudják, milyen új
kihívások előtt áll a szakképzés,
és milyen új képzési formák beindítását tervezik. Mint mondta,
a szakképző centrum folyamatosan azon dolgozik, hogy a piaci
igényeknek megfelelő, jó szakmákat adjon a diákok kezébe.
A térség szakemberei
a tanácskozáson megvitatták a szakmához kapcsolódó
duális képzési lehetőségeket,
a munkaerő-piaci helyzetet és
a vállalkozások számára fontos
szakmai követelményeket is.
Busi Ottó

8 KUltÚra

Csabai Mérleg
MÁRCIUS 10. (PÉNTEK) 19:00
Tavaszi Fesztivál Megnyitó:

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és Gyöngyösi
Ivett zongoraművész közös koncertje
Köszöntőt mond Herczeg Tamás fesztiváligazgató. A Békéscsabai Tavaszi Fesztivált megnyitja Szarvas Péter, Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármestere és Závogyán Magdolna
Kultúráért felelős helyettes államtitkár.
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar a Virtuózok fiatal tehetségét, Gyöngyösi Ivettet látja vendégül. Vezényel: Werner Gábor
Jegyár: 3000,- Forint

ÍZELÍTŐ A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMJAIBÓL:

MÁRCIUS 13. (HÉTFŐ) 19:00

MÁRCIUS 16. (CSÜTÖRTÖK) 20:00

Fények Tánca - Mediterrán Gitárest
Az Alföld Quartet, Girán Péter és
Pavlovits Dávid gitárművészek
közös estje

Hetvenszer Hétszer Bocsánat

Pavlovits Dávid szegedi gitárművész
karrierjének egyik legfontosabb állomása
a New York-i Carnegie Hallban adott
nagy sikerű szólóestje volt. Girán Péter
pécsi művész számos hazai és nemzetközi gitárverseny díjazottja, győztese, a
2014-es Virtuózok középdöntőse.
Jegyár: elővételben 1400,- Forint,
helyszínen: 1900,- Forint

MÁRCIUS 15. (SZERDA) 19:00
Szkítia

A Hetvenszer Hétszer Bocsánat koncertjének sajátos hangulatát az adja,
hogy szerzeményeik mellett neves
előadók dalait is játsszák egyedi tálalásban, akusztikusan. A koncert igazi
zenei csemegének ígérkezik.
Tagok:
Vida Zsanett - fuvola, ének;
Szathmári Donát - cajon;
Bognár Tibor - basszusgitár;
Kabai Gábor - akusztikus gitár, ének

A Szkítia zenekar a hazai folk-rock műfaj egyik meghatározó formációja. A
13 éve működő csapat jellegzetessége
a rockzenei alapokon nyugvó népzenei motívumok sokasága. Műsoraikban
megtalálhatóak megzenésített versek
és népdalfeldolgozások, valamint saját
szerzemények is, melyekben leginkább
a hazánkban történő aktuális témákat
feszegetnek. A zenekarnak fontos küldetése a hagyományőrzés és nemzeti
értékeink ápolása, megőrzése.

A belépés díjtalan!

Jegyár: elővételben: 1200,- Forint,
a koncert napján: 1700,- Forint

MÁRCIUS 25. (SZOMBAT) 17:00

25 éves a Csabai Színistúdió
zenés gálaműsor

Bartók Rózsái Énekegyüttes
Mesekanáta

MÁRCIUS 24. (PÉNTEK) 20:00

Ivan and the Parazol

Babos Gyula a hazai jazzélet jelentős
személyisége, aki kortársaihoz hasonlóan időről időre megújul zenéjében.
A Project Romani, Project Special és a
Babos Balance után színre lépett a Makrokozmosz.
Tagok:
Babos Gyula - gitár
Winand Gábor - ének, szaxofon, fuvola
Orbán György - nagybőgő
Czirják Tamás - dob

A belépés díjtalan!

A belépés díjtalan!

MÁRCIUS 28. (KEDD) 19:00

ÁPRILIS 3. (HÉTFŐ) 19:00

A Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar
és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar
Tavasz Varázs című előadása

a koncert napján 1950,- Forint

A Bartók Rózsái a’capella énekes-négyes tagjai ezúttal, szó szerint, mesés
zenei előadással készülnek. A népmesék
világába helyezik vissza a magyar dallamvilág gyönyörű örökségét.
Tagok: Földesi Johanna, Sereginé Németh Dóra, Cserjési Kinga és Juhász
Veronika.

Babos Gyula - Makrokozmosz
Jegyár: elővételben 1000,- Forint;
Nyugdíjas és diák jegyár: 500,- Forint

Jegyár: elővételben 1300,- Forint;
a koncert napján 1800,- Forint

Jegyár: elővételben 1500,- Forint;

A Hat Szív együttes 1976-ban alakult és
indult el az MTV tehetségkutató versenyén,
ahol az összes selejtezőt megnyerve jutott
be az élő adásba.
A Csaba Big Band 4 éve, 2013-ban alakult
Illyés Miklós és Kajári János szervezésében
a Csabagyöngye Kulturális Központ
művészeti csoportjaként.

MÁRCIUS 20. (HÉTFŐ) 19:00

MÁRCIUS 18. (SZOMBAT) 20:00

Az idén ismét együtt varázsol a két kórus, most ízig-vérig tavaszi hangulatot
a színpadra. A koncert különlegessége
lesz, hogy a Carmina Burana részletei
hangzanak el a Carl Orff által két zongorára és ütősökre írt változatból. Felcsendülnek még A. Vivaldi, B. Smetana,
J. Haydn, J. S. Bach, F. Schubert témába
illő művei.

A 40 éves Békéscsabai Hat Szív
jazz-rock és a 4 éves Békéscsabai
Csaba Big Band jazz koncertje

Jegyár: 800,- Forint

A gálaműsor a 25 éves Csabai Színistúdió
egykori növendékeit sorakoztatja fel,
akikkel ismert musicaleken, slágereken
keresztül nosztalgiázhatunk együtt.

Az Ivan & The Parazol egy 2010-ben alakult
budapesti beat, rock zenekar. A ’60-as
évekből erősen merítő és elképesztő
lazasággal prezentált zenéjük eddig
mind a rajongók, mind a kritikusok fejét
elcsavarta. Eddigi pályájuk fontos pontja,
hogy játszhattak a legendás Deep Purple
előtt, valamint az Illés zenekar Beatünnep
koncertsorozatának is résztvevői voltak.

MÁRCIUS 17. (PÉNTEK) 19:00

Fenyő Jubileum 2017

Fenyő Miklós a rock&roll-élet hazai királya, több évtizedes pályafutása során
megszámlálhatatlanul sok koncertet
adott már. A koncerten egy esszenciát
hallhat a közönség Fenyő Miklós több
száz nagysikerű slágeréből, állandó vendége, Dolly közreműködésével.

MÁRCIUS 29. (SZERDA) 19:00
Földes László HOBO
Halj meg és nagy leszel

„Az a Hobo, akit a Halj meg, és nagy
leszel szerepében fognak látni az egyik
legőszintébb ember, akit valaha ismertem. Őszintesége megrendítő és bátorságot adó.”
- mondja a rendező, Vidnyánszky Attila
(Nemzeti Színház)

Jegyár: elővételben: 1900,- Forint,

az előadás napján: 2400,- Forint

Támogatók:
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ÁPRILIS 7. (PÉNTEK) 18:00
Jegyár: elővételben: 3700,- Forint;
4200,- Forint; 4700,- Forint
az előadás napján: 4500,- Forint;
5000,- Forint; 5500,- Forint

Calandrella Kamarakórus
A Reformáció zenei útja

A Calandrella Kamarakórus egy 500
éven átívelő időutazásra hívja a kedves
érdeklődő közönséget.
„Útitársaink”:
Somogyvári Tímea Zita - énekművész
Alföld Quartet
Rázga Áron művésztanár - zongora
Vezényel: Kutyejné Ablonczy Katalin

Jegyár: 1000,- Forint

BÉKÉSCSABAI

találkozások

A csabai élet eseményei

ismét európa-bajnok Márton anita!
Baji Balázs kiugrott, így gyorsan véget ért számára a verseny

Az olimpiai bronzérmes Márton Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója
a március 3-án, pénteken
délelőtt rendezett selejtező
után elégedetlen volt, mert
csak harmadikra dobta túl
a döntőt érő szintet. A döntőben azonban már elsőre
18,67 métert dobott. Másodikra 18,96-ig, harmadikra
19,24-ig, hatodikra pedig
19,28-ig repítette a súlygolyót. Ezzel az eredményével
– ami a világ idei legjobbja – idén is Európa-bajnok
lett Márton Anita. A verseny

krónikájához hozzátartozik,
hogy valamennyi érvényes
eredményével nyert volna,
ugyanis a második helyen
végzett bolgár versenyző 92
centivel maradt el tőle.
Anita a verseny után azt
nyilatkozta, hogy korábban
többször volt olyan versenye,
ahová felkészülten érkezett,
de a selejtezőn nem jutott túl.
Ezért most is izgult. A döntőben azonban olyan jól sikerült
az első dobása, hogy innen
már jól tudott továbbépítkezni.
Az utolsó, hatodik kísérlettel
az volt a célja, hogy megdönt-

se az általa tartott fedettpályás országos csúcsot (19,33
m), most az nem sikerült, de
mindössze csak öt centiméter
hiányzott hozzá. A mezőnyben azonban így is messze ő
lett a legjobb.
A gátfutók számára az
elődöntő volt az első éles
bevetés a fedettpályás Európa-bajnokságon. Baji Balázs a második futamban állt
rajthoz, mivel kiugrott, így
számára ezzel véget is ért az
Európa-bajnokság. A Kopp
Békéscsabai Atlétikai Club
kiváló sprintere nemrégiben
kétszer is megjavította az országos csúcsot, jó formában
érkezett Belgrádba, nagyon
csalódottan vette tudomásul
ezt a helyzetet.

Fekete Péter:

Védőháló a családokért

Herczeg Tamás: Nagy a felelősségünk

Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

Márton Anita megvédte címét női súlylökésben a Belgrádban rendezett, fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon. Baji Balázs gátfutónknak azonban nem sikerült
a rajt, így idő előtt véget ért számára a verseny.

Én itthon vagyok Békéscsabán, innen merítkezem
Én itthon vagyok Békéscsabán. Néha csak rövid időre tudok jönni, de attól még szinte hazajárok ide. A munkához,
amit most Budapesten és Európában végzek, szükség
van munícióra. A muníciót pedig az ember a családból
tudja meríteni és abból a szeretetteljes alkotó közegből,
ahová mindig visszanyúlhat: ilyen nekem a Békéscsabai
Jókai Színház – mondta Fekete Péter, amikor legutóbb
„itthon” járt

Vissza kell fordítani a népesség csökkenésének tendenciáját
A családi élet megerősítését
szolgáló programokra nyert
támogatást az Egyensúly
AE Egyesület. A „Védőháló
a családokért” című projekt
nyitókonferenciáját a Csabagyöngyében tartották.
Farkas Péter, a Családés Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság főtanácsadója
a konferencián elmondta,
hogy a családok kohéziójának erősítése mellett a generációk közötti szolidaritást, a párkapcsolati kultúra
fejlesztését, a háztartáson
belüli erőszak csökkentését,
összességében a családbarát gondolkodás kialakítását
kívánja szolgálni a projekt.
– Az utóbbi időben, a város nyertes pályázatainak
köszönhetően, számos olyan
programon vettem részt, ahol
a fejlesztéseket ismertettük.
Ezek zöme vassal, acéllal, betonnal, folyóméterekkel, köbméterekkel írható le. Fontos
célt szolgálnak a beruházá-

sok, eközben azonban mindig
figyelnünk kell a családokra
is. A nyolcvanas évek eleje
óta tendencia a népesség
csökkenése hazánkban. Nagy
a felelősségünk a tekintetben,
hogy ez a tendencia visszaforduljon – jegyezte meg Herczeg Tamás tanácsnok.
Hortobányiné dr. Nagy Ágnes szakmai felelős szerint,
amikor a bennünket körülvevő világban ennyi a bizonytalanság, még fontosabb a biztos alapokra épített, nyugodt
családi háttér. Schriffertné
Lócskai Henriett, az Egyensúly AE Egyesület elnöke
kiemelte, hogy egyesületük
2011 óta üzemelteti a Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat, ahol
többek között problémás
gyerekekkel, családokkal is
foglalkoznak. A pályázaton
nyert 40 millió forintból tovább bővíthetik ezt a tevékenységüket.
Zs. A., M. E.

Fekete Péter nyolc éven át
volt a Békéscsabai Jókai
Színház igazgatója. Békéscsabán töltött éveit valamennyien nyomon követhettük, így most arra próbáltunk
választ találni, milyen kihívásokkal kellett és kell szembenéznie.
– Már egészen ﬁatalon
Németországba ment, majd
hazajött, aztán Wales következett. Mi vitte külföldre?
– Magyarországon az artistaiskolában akkoriban nem
volt bűvész tanszak, viszont
megtudtam, hogy Münchenben van ilyen. Ez egy magániskola volt, ahova kalandos

úton sikerült bejutnom úgy 19
évesen. Az otthon biztonsága
és a gyökerek miatt aztán hazajöttünk Szombathelyre, amikor jöttek a gyerekek. Később
a feleségem Walesben kapott
lehetőséget egy mozgássérült
gyerekekkel foglalkozó intézet
létrehozásánál, így hát belevágtunk. Angolul ugyan akkor még
nem beszéltem, de elmentem
Cardiffba a Welsh College of
Music & Drama színművészeti
egyetemre, ahol bűvésztrükköt
mutattam be, azt bizonygatva,
hogy erre ott szükség van – végül ott tanulhattam.
– Ezután már tanárként jött
Magyarországra színészhall-

Fekete Péter hosszú éveken át bűvészkedett

gatókkal. Ez hogyan történt?
– Két év után azt ajánlottam az egyetemnek, hogy az
úgynevezett utazószínházi
tananyagot Magyarországon
tanítsuk a fiataloknak. Itthon
akkor kezdett igazán fontossá válni a nyelvoktatás, ott
pedig jó lehetőségnek tűnt,
hogy az utazószínházi tudnivalókat egy másik országban
tett turnéval mélyítsük el. Hat
éven át összesen 24 ilyen
produkciót hoztunk ide. Jordán Tamás akkor alapította
meg a Merlin színházat, ott
volt a bázisunk.
– Hogyan folytatódott az
életútja?
– Jordán Tamás hívására
a Nemzeti Színházhoz mentem. Felkért, hogy segítsek
neki a nemzetközi és oktatási
teendőkben, és az országos
kapcsolatok jobb kiépítésében. A megyejárás program
keretében lényegében itt ismerkedtem meg jobban Békéscsabával is.
– A Nemzeti Színház után
a Vajdaságban rendezett,
majd következett Békéscsaba. Aztán megszólította a cirkusz.
– A kultuszminiszter keresett meg azzal, hogy a minisztériumban szükség volna
a munkámra. Erre azt mondtam, hogy van itt Békéscsabán egy fantasztikus alkotóközösség, ahol jól érzem
magam, másrészt a tudásom
inkább intézményvezetői tudás. Aztán fél év múlva jelezte, hogy van egy intézmény,
a cirkusz, amit meg kellene

Fekete Péter
újítani… Borzasztóan nehéz
döntés volt. Megbeszéltük
a társulattal a továbbiakat,
és ők rábólintottak, hogy
menjek az álmaim felé.
– A cirkuszművészet hullámvölgyben van. Hogyan
lehet megújítani?
– Hál' Istennek sokan törekednek a megújítására. Nekünk itt, Európa közepén saját utunk van. Nagy csoda és
nagy lehetőség, hogy ehhez
építhetünk egy új cirkuszművészeti központot. Az új épület egy olyan találkozóhellyé
válhat majd, ahová Európa
bármely tájáról, Békéscsabáról is eljöhet, akit a cirkusz
bármilyen szinten érdekel.
Talán nyárra meglesz a telek, onnantól úgy három év
múlva lehet készen ez az új
központ. Ezt az álmot szeretnénk most megvalósítani.
(Az interjú teljes terjedelemben a behiren olvasható.)
M. E.
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Jöhet a tavasz

Kincses Kultúróvoda a Százszorszép
Három Békés megyei óvoda kapta meg a címet

Maskarás vízi és szárazföldi
felvonulással, síppal, dobbal és kiszebaba-égetéssel
búcsúztatták a telet farsang
farkán Békéscsabán. A Békéscsabai Evezőlapátosok
Baráti Társasága és a MOZDULJ MEG! szervezésében
néhányan a vízen a többiek
az Élővíz-csatorna mentén
indultak a Csabagyöngye
Kulturális Központhoz. Óriás
álarcokkal, tánccal, énekkel
és hangos kolompolással kísérték a kiszebábot a vesztőhelyére.
A jó hangulatú menetben
jelmezesek, családok, soksok gyerek vett részt. Mint
azt Megyeri Ágnes, a program egyik szervezője elárul-

Fotó: Milyó Pál

Elűzték a telet a maskarások

Vízi felvonulás télűző maskarában
ta, igazi családi programot
szerettek volna rendezni,
több óvodáscsoport is csatlakozott a felvonuláshoz.
A rendezvényt a hagyományos kiszézés zárta a Tűzkör

Közhasznú Kulturális Egyesület segítségével, majd
Guzsalyas táncházzal zárult
a télűzés a Berbécs zenekar
jóvoltából.
K. D.

Házipálinkákat teszteltek
Kökényből készült a 2016-os év pálinkája

A versenyre 139 mintát adtak
le a következő alapanyagokból: vadcseresznye, szőlő,
alma, szilva, vilmoskörte,
cseresznye, körte, sárgabarack, birs, kökény, meggy,
bodza, faeper, ananász, ribizli, mangó, svédberkenye,
sárgadinnye, törköly, borpárlat, kápia paprika, sütőtök,
csipkebogyó, fanyarka, füge,
som, őszibarack.

Fotó: Csabagyöngye

Február végén, a Csabai Farsang keretében
hirdették ki a Békés Megyei Házipálinka Verseny
eredményeit. A megmérettetésre azok a Békés
megye határain belül élő
magánfőzők és bérfőzetők jelentkezhettek, akik
itt főzték vagy főzették ki
saját cefréjüket.
Sokan kaptak díjat, oklevelet a versenyen
A zsűri – amelynek tagjai
Fabulya Attila, Ignácz Tibor,
Mokrán János és Laurinyecz
László voltak – döntése értelmében a 2016. év házipálinkája Lukácsi Sándor kökénypálinkája lett. Arany Demizson Díjat
kapott Bondár Mihály birsalmapálinkája, az Ezüst Demizson

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

Kerékpárosbarát Szolgáltató

A Körösök Völgye Látogatóközpontot üzemeltető Körösök Natúrpark Nonprofit Kft. 2016-ban elnyerte a „Kerékpárosbarát Szolgáltató” címet, amelynek odaítéléséről a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
(KETOSZ) határozott. A Körösök Völgye Látogatóközpontban a kerékpárbérlés mellett kisebb szervizelésekhez is tudunk szerszámokat biztosítani.
Térítési díj ellenében a javításhoz szükséges egyszerű alkatrészek helyben
is beszerezhetőek:
• imbuszkulcskészlet
• csavarhúzókészlet
• villáskulcs
• kerékpártámasztó
• első, hátsó világítás
• gumibelső
• foltozókészlet
• kerékpárkosár
• kenőanyag
Az eszközök mellett továbbá a Körösök Völgye Látogatóközpontban
megtekinthetők a közelben található orvosi ügyeletek és kerékpárszerviz
elérési lehetőségei is.

Kerékpárbérlés

Bérelhető szuper kényelmes kerékpárok!
» Schwinn Csepel Cruiser felnőtt kerékpár: 5 db női, 1 db férfi vázas
(kosárral, csomagtartóval)
» Schwinn Csepel Ranger felnőtt kerékpár: 12 db női vázas
(csomagtartóval)
» Schwinn Csepel Landrider (6 db női, 2 db férfi vázas, 2 db gyermek)
Kölcsönzési díjak:
» fél nap (max. 6 óra):
» 1 nap (max. 13 óra):
» 2 nap (max. 36 óra):
» Kaució:

800 Ft/db
1500 Ft/db
2500 Ft/db
5000 Ft/kerékpár

Csoportos kedvezmény 20 fő felett 10%. Iskolai csoportok számára nincs
kaució

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

Díjat Pljesovszki Tibor szőlőpálinkája, a Bronz Demizson
Díjat Mihály László ágyas, érlelt almapálinkája érdemelte ki.
Emellett több mint 10 pálinkát
díjaztak még különböző szempontok alapján, és közel 80 pálinka érdemelt ki arany, ezüst
vagy bronz minősítést.

Országosan tizenkét óvoda nyert az idei Kincses
Kultúróvoda
pályázaton,
köztük a békéscsabai Százszorszép Óvoda, a Békési
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szarvasi
Gyakorlóóvoda. Az elismerést dr. Hoppál Pétertől,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkárától és
Závogyán Magdolna helyettes államtitkártól vehették
át az óvodák Budapesten.
2016 októberében második alkalommal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a Kincses Kultúróvoda pályázatot abból a célból, hogy erősítse
az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését, illetve elősegítse, hogy az
óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények kínálta lehetőségeket.

Belvárosi
rendelő kiadó
orvosi
magánrendelés
vagy más
egészségügyi
tevékenység
folytatása
céljából.

Érdeklődni:
06-20/941-3281

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK:
• Február 23. és április 8. között megtekinthető a Liptákkalendárium kiállítás.
• Március 1-től megtekinthető az
Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező kiállítás könyvekből, illusztrációkból.
• Március 8-tól szerdánként 17 órától ingyenes Skool Klub foglalkozás
indul lányoknak.
• III. „Aranyos éjszakaˮ: ingyenes
program 5., 6., 7. osztályosok számára. Az éjszaka tervezett programjai között szerepel előadás,
könyvtári játék és meglepetés is.
Jelentkezni személyesen, valamint
a 66/530-212-es telefonszámon
lehet március 31-ig. A programra
2017. július 7-én vagy július 14-én
kerül sor.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása: 400 Ft/lemez.
• Nagy méretű kép nyomtatása mérettől függően 2000–6000 Ft-ig.
Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy könyvtárunk március 15én, 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 programmal,
olvasnivalóval várhassuk a könyvtár
látogatóit!
A Könyvtártámogató Alapítvány adószáma: 19061436-1-04.
Az elmúlt évi támogatását ezúton is
köszönjük!
Filmezés a könyvtár
moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők
akár moziszobában is megtekinthetik
a könyvtár állományába tartozó DVDket. A filmnézőknek 2 db televíziót, valamint fejhallgatókat biztosítunk a minél
tökéletesebb mozizás érdekében.
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be
egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap
zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Az elismerést Budapesten vehették át
Az idei kiírásra 48 pályázat érkezett, ezeket részletes szempontrendszer alapján értékeltek
óvodapedagógus,
múzeumpedagógus és közművelődési
szakértők, illetve a Kultúráért
Felelős Államtitkárság és az
Oktatásért Felelős Államtitkárság munkatársai. E szempontok alapján nyerte el idén három Békés megyei intézmény
is a Kincses Kultúróvoda 2017

címet. A nyertes óvodák a cím
adományozását igazoló emléktáblát elhelyezhetik intézményük falán. Emellett felkérést
kapnak, hogy a 2017–2018-as
tanévre mintaprojektet dolgozzanak ki egy-egy komplex kulturális programcsomag megvalósítására. A projekttervek
megvalósítására minden nyertes óvoda 1,25 millió Ft támogatásban részesül.

MEGEMLÉKEZÉS
„A déli harangszó, van, kinek diadal,
Van, kit ebédre hív, nekünk a pillanat,
Mikor utolsót dobbant egy angyali szív.”

Danadai Beáta
A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
hiába keresünk, egy éve hogy itt hagytál.
Bánattól megtört családja

Hosszított ügyfélfogadás
A békéscsabai polgármesteri
hivatal ügyintézői hétfői napokon hosszított nyitvatartással,
18 óráig 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 kisgyermekeseknek gyermekvárót alakítottak ki.
A szolgáltatásokkal a hivatal
célja, hogy még jobban megfeleljen a lakosság igényeinek, minél hatékonyabban és
szakszerűbben szolgálja ki
az ügyfeleket.

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY
EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Március 11., 14.00
Haladó nemezelő klub Gerlai Ferencné vezetésével
Március 15., 15.00
Március 15-ei ünnepség
Március 18., 9.00–18.00
III. Fűben-fában orvosság – Gyógyítók napja Mezőmegyeren
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Március 2-től minden csütörtökön 16.30-tól
Táncos torna gyerekeknek
(5 éves kortól)
Március 3-ától minden pénteken 15.30-tól és 16.15-től
Játékos zenei foglalkozás
(3 éves kortól)
Március 10, 17. és 24. 17.00
Önvédelmi tanfolyam
Március 13., 10.00
Baba-Mama Klub
Március 16., 16.30
Csoda Műhely
Március 18., 15.00–17.00
Népi Díszítőművész Szakkör
foglalkozása
Március 20., 10.00
Varázsének Hevesi Imrével

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Március 14., 15.00
Tranoscius kiállítás – A reformáció 500. évfordulójára régi
evangélikus énekeskönyvek bemutatója Mester Gábor magángyűjteményéből
Megnyitja: Kovács Pál nyugalmazott evangélikus lelkész
Közreműködik a Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskar, Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével.
A kiállítás megtekinthető április
20-áig.
Március 14., 15.30
Művészet-történet előadás-sorozat
Korunk találmányai: fotográfia és
a repülés
Avantgard irányzatok: a dada és
a szürrealizmus jellemzői
Március 24., 11.00
Szalai
József
festőművész
kamarakiállításának megnyitója
és albumának bemutatója
Vendégeink: Banner Zoltán, Barabás Ferenc és Hajdu László
A tárlat április 24-éig látható.
Március 30–31.
Kisnemesi Otthonok 16. Országos Találkozója
Csütörtök 14 órától műemléki
előadások, majd péntek reggel
kirándulás a vasútállomásra,
Gyulára és Gyulaváriba.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Csabai Mérleg
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emlékfal a Jankayban
Közelebb hozza a történelmet

A kommunista diktatúrák
áldozatai előtt tisztelegve
emlékfalat avattak a Jankay iskolában. A falon
fotók láthatók a megyeszékhely emlékhelyeiről,
amelyeket a tanulók rendhagyó órák keretében fel
is keresnek majd.
Mint azt Tirjákné Prisztavok
Ágnestől, a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola intézményvezetőjétől
megtudtuk, a múlt évben pályáztak Békéscsaba önkormányzatának arra a felhívására, amely ’56-os kiállítások
rendezéséről szólt. Képeket
készítettek, abból tárlat nyílt,
amelyből a város és a tankerület támogatásával lett emlékfal.
– Kollégámmal, Nagy
Baksával elmentünk azokra a békéscsabai emlékhelyekre, amelyek ’56-ra és
a kommunizmus áldozataira
emlékeztetnek. Ezekről fotók készültek, majd kiállítás
nyílt iskolánk alsó folyosóján.
Most egy olyan emlékfalat,
állandó kiállítást nyitottunk

A falon a békéscsabai emlékhelyek fotói láthatók
a képekből, amely folyamatosan bővíthető, és amelynek
segítségével a gyerekekhez
még közelebb kerül a helyi
történelem – mondta Ugrai
Gábor, az iskola történelemtanára.
Szarvas Péter polgármester egykori iskolájában arról
beszélt, hogy Békéscsabán
is voltak áldozatai a diktatúrának, az ’56-os forradalmi
eseményeknek.
– Rájuk is emlékezünk
ezzel az emlékfallal. Fontos
a fal amiatt is, hogy a diákoknak egy olyan rendszerről
beszéljen, amelyet ők nem

éltek át. Ha csak elindítjuk
a gondolatot, hogy olvassanak a kor után, vagy nézzenek meg egy filmet, ami arról
a korról szól, akkor közelebb
jutunk ahhoz, hogy mindenkiben kialakuljon az az érzés:
soha többet ilyen rendszert
nem kívánunk – jelentette ki
Szarvas Péter.
A Jankay iskola tanulói
rendhagyó órák keretében
fel is keresik az emlékhelyeket, és az egyes helyszíneken beszélnek arról, mi és
hogyan történt évtizedekkel
ezelőtt Békéscsabán.
Mikóczy Erika
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az áldozatokra emlékeztek
„Miért akar megölni? Én az Istent szolgálom!”

Orosz katonákat béreltek
fel, hogy a szószéken lőjék
agyon, végül 1945. május
elsején éjszaka hurcolták
el otthonából. Megkínozták és különös kegyetlenséggel meggyilkolták az
akkor 63 éves evangélikus lelkészt, Csaba Gyulát. Egykori iskolájának,
a békéscsabai evangélikus gimnáziumnak diákjai
az ő emléke előtt tisztelegtek a kommunizmus
áldozatainak emléknapja
alkalmából tartott városi
ünnepségen, a Szabadság téren.
Csaba Gyula a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban folytatott tanulmányait követen került a teológiára,
később a Pest megyei Péteriben lett lelkész. Az egyházmegye alesperese volt,
amikor elhurcolták otthonából. Családja nem látta többé
a férfit. Évtizedeken keresztül beszélni sem volt szabad
arról, ami a diákok előadásában Békéscsabán megelevenedett. „Bármi megtörtén-

Rendhagyó megemlékezés volt a Szabadság téren
hetett abban a korban, és ha
ilyen pozícióban voltál, ott lebegett a halál lehetősége is”
– fogalmazta meg érzéseit
a darab főszereplője, a mártír lelkészt alakító Bartus Botond.
Szigeti Katalin hitoktató
elmondta, a műsor megalkotásával – amelyben egy
működőképes Volga autó is
szerepelt – az volt a céljuk,
hogy Csaba Gyula életútján
keresztül mutassák be korának borzalmait. Egyúttal
példát is szerettek volna állítani az ifjúság elé, hiszen
a mártír lelkész egész életét

áthatotta és átszőtte az Isten iránti bizalom és a szolgálat.
Az intézmény igazgatója
elmondta, fontosnak tartják
felhívni a diákok figyelmét
a kommunista diktatúra áldozataira. Köveskúti Péter
emlékeztetett: áldozatul estek az intézmények, egyházi
közösségek, egyházi iskolák is, Békéscsabán 1993-ig
nem volt semmilyen egyházi
intézmény. A megemlékezést később istentisztelettel
zárták az evangélikus iskolában.
Zsíros András

Egy mondat a zsarnokságról
címmel nyílt kiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban
a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából.
A tárlaton egy vers került a középpontba: Novák Attila tanítványai Illyés Gyula költeményét
illusztrálták. Az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége Októberi Tűzvirágok
1956 címmel hirdetett országos
rajzpályázatot, majd indított útjára egy vándorkiállítást.

– Célként tűztük ki, hogy
a fiatalságnak átadjuk ’56
eszméit. A képek bizonyítják,
hogy a gyerekek megérezték,
megértették ezt a gondolatot,
pedig egy verset illusztrálni
nem könnyű feladat – emelte
ki Csigás Zoltán, az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok
Világszövetségének általános
alelnöke.
A kiállítás megnyitóján
Szarvas Péter polgármester
hangsúlyozta – merítenünk kell

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
KISKÖZÖSSÉGEINK PROGRAMJAIBÓL
• Március 12., vasárnap 10 óra – Megemlékezés Mohácsy Mátyás születése 136. évfordulójáról. Koszorúzás a magyar kertészet nagy alakjának Széchenyi ligeti szobránál. A megjelenteket köszönti Takács Péter a közösségi
ház vezetője. Beszédet mond Huszár Endre a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör
vezetője. Közreműködik: Tóth Gergő (vers).
• Március 15., szerda 15 óra – „Csak tiszta forrásból…” a határainkon belül
és túl élő és alkotó magyar fotósok számára XV. alkalommal meghirdetett
pályázat kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntőt mond
és a kiállítást megnyitja dr. Ferenczi Attila, a Lakótelepi Részönkormányzat
vezetője. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Ünnepi
műsort ad a Suttyomba zenekar. A kiállítás megtekinthető április 14-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján hétvégén is.
• Március 18., szombat 10-től 12 óráig – Családi játszóház. Tavaszi virágok
készítése nemezeléssel és papírhajtogatással. A foglalkozást Mazán Erzsébet
óvónő vezeti.
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
• Március 17., péntek 10 óra – „Apró lépések, meghatározó élmények” címmel vetítéssel és gyakorlati bemutatóval egybekötött előadás a Baba-mama
klubban. Vendégeink: a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó EGYMI munkatársai, Domokos Réka gyógypedagógus, Mihály Tünde
konduktor és Szabó Ágnes logopédus.
• Március 20., hétfő 14.30 óra – „Végrendeletek, örökösödési ügyek” címmel
tart előadást dr. Sándor József közjegyző a nyugdíjasklub foglalkozásán.
• Március 20., hétfő 17 óra – Fotyék Tibor kertészmérnök tart vetítéssel egybekötött előadást Korszerű termesztés a korszerű növényházakban címmel
a Mohácsy Mátyás és a Stark Adolf Kertbarát kör közös foglalkozásán.
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 csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – minden
kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden 17
órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti: Máté
Zsolt mester.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

az 1956-os forradalom eseményeiből: hazafiasságot, önzetlenséget és küzdeni tudást tanulhatunk a hősöktől. Herczeg
Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese szerint akkor
tudunk ép és egészséges jövőt
építeni, ha a múltunk minden
elemével szembenézünk. A kiállítás az emlékezést segíti.
A tárlat március 30-áig tekinthető meg a Csabagyöngyében.
Kovács Dávid

Fotó: Csabagyöngye

egy mondat a zsarnokságról – kiállítás a Csabagyöngyében

A tárlat március 30-áig tekinthető meg a Csabagyöngye Kulturális Központban

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

Március 18., 16.00
Dr. Lenkei Gábor előadása
Március 23., 19.00
Pál Ferenc: Elégedetten az élettel
című előadása
TAVASZI FESZTIVÁL 2017
Március 10., 19.00
Tavaszi Fesztivál Megnyitó
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
és Gyöngyösi Ivett zongoraművész
közös koncertje
Március 13., 19.00
Az Alföld Quartet, Girán Péter és
Pavlovits Dávid gitárművészek közös
estje
Március 15., 19.00
Szkítia-koncert
Március 16., 20.00
Hetvenszer Hétszer Bocsánat koncert
Március 17., 18.00
A Megamorv-sztori mögött az ember –
Morvai Ferenc naplókötete
Március 17., 19.00
A 40 éves Békéscsabai Hat Szív jazzrock és a Csaba Big Band jazz koncertje
Március 18., 19.00
Tavaszi Táncest – „Nem csak a húszéveseké a világ…”
Március 18., 20.00
Ivan and the Parazol koncert
Március 18., 20.00
Guzsalyas táncház
Március 20., 19.00 25 éves a Csabai
Színistúdió – zenés gálaműsor
Március 20., 19.00
A Chopin kórus ünnepi koncertje

Március 22., 18.00
A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium gálaműsora
Március 24., 20.00
Babos Gyula: Makrokozmosz
Március 25., 17.00
Bartók Rózsái Énekegyüttes: Mesekantáta
Március 25., 18.00
V. Viharsarki Vigadalom néptáncest
Március 13., 19.00
Az Alföld Quartet, Girán Péter és
Pavlovits Dávid gitárművészek közös
estje
Előzetes:
Március 29., 19.00
Földes László HOBO: Halj meg, és
nagy leszel
Április 3., 19.00
Fenyő Jubileum 2017
KIÁLLÍTÁSOK
Március 10., 18.00
Vándorkiállítás nyílik Békés megyei
alkotók munkáiból
Megtekinthető április 6-áig.
Március 17., 17.00
„25 éves a Csabai Színistúdió” – Kiállítás az elmúlt 25 év képeiből, plakátjaiból, ereklyéiből
Megtekinthető április 21-éig.
Március 23., 17.00 Fülöp Péter fotográfus óriásfotóiból nyílik kiállítás
Megtekinthető május 9-éig.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
REKEGŐ
2017. március 22-én, szerdán 19 órától

Szokolay Dongó Balázs, Ségercz Ferenc és az Ég-Világ

A Képzeletbeli múltkutatás című koncertturné békéscsabai állomásán
a hangszeres népzene kiváló muzsikusai, Szokolay Dongó Balázs
(Magyarország) és Ségercz Ferenc (Erdély) egyedi feldolgozásában és
előadásmódjában köszönnek vissza azok az eredeti népzenék, amelyeket
Bartók és Kodály is feldolgozott. A népdalfeldolgozásokat többek közt
dudán, furulyán és tárogatón szólaltatják meg.
Közreműködnek az Égvilág zenekar muzsikusai:
Ticusan János kobzán és gitáron, valamint Vitályos Lehel nagybőgőn.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Támogatta:

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2017. március 30-án, csütörtökön 19 órától

DRESCH és GRENCSÓ

Öntörvényűek, szabad utakat járók, megújítók és örökségőrzők. A zenei
világ meghatározó alakjai. Összefűzi őket a múltjuk. Mélységes mélybe
nyúlnak a gyökereik. Most ismét találkoznak.
Belépés ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben.
HÚSVÉTI KÉZMŰVES-AJÁNLÓ
óvodás- és iskoláscsoportok 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.

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Csabai Mérleg

MeSélŐ MÚZeUM
Kossuth Lajos azt üzente…

Pár nap múlva, március
15-én ismét az 1848–1949es forradalom és szabadságharc eseményeire és
szereplőire emlékezünk.

Ez alatt a közel másfél éves
időszak alatt olyan meghatározó események játszódtak le, mint a 12 pont kihirdetése, a felelős magyar
kormány megalakulása, az
áprilisi törvények elfogadása. Nem lehet kihagyni a legfontosabb katonai
eseményeket sem, amelyek
csúcspontját az 1849-es
tavaszi hadjárat jelentette.
A szabadságharcot végül
orosz segítséggel leverték.
Az 1867-es kiegyezés után
azonban jelentős fejlődés
kezdődött. Az 1848-as eseményekkel
kapcsolatban
nagyon sok embernek Kossuth Lajos jut az eszébe,
a magyar politikus emlékét
számtalan módon megőrizték, intézmények és utcák viselik a nevét, szobrot
emeltek a tiszteletére. Erre
kiváló példa Békéscsaba
is, ahol 1905-ben egyszerre
adták át a róla elnevezett teret a tiszteletére emelt szoborral együtt.
A múzeum Helytörténeti gyűjteményében is több,
az 1848-as eseménnyel és
Kossuth Lajossal kapcsolatos műtárgy található. Ezek

közül
talán
az egyik legszebb,
egy
díszes fakeretben található arckép,
amely az idős
Kossuthot ábrázolja. A kép
1969-ben került a múzeum
t ul a j d o n á b a ,
és talán nem
túlzás azt állítani,
hogy
a kép szereplője
mellett
ugyanolyan
fontos a készítő személye is.
Ez a személy
szentkatolnai
Bálint
Benedek
(1860–
1920), aki fametsző, grafikus
és rajztanár is volt. A kiváló
technikájú fametsző illusztrációkat és székely népi stílusú iparművészeti munkákat készített, emellett tüllre
varrott új csipketechnikája
frissítőleg hatott a magyar
iparművészeti életre. Rajztanárként is dolgozott, kezdetben Kézdivásárhelyen.
1913-ban
Békéscsabára
jött, személye bizalommal
töltötte el a helyieket, hiszen
ahogy a Békésmegyei Közlönyben is olvasható: „Működése bizonyára áldásos
lesz Csabára nézve is.”. Ez

kétség nélkül így történt: haláláig tanított a polgári fiú- és
leányiskolában, tanítványai
közé tartozott az ifjú Jankay
Tibor is.
Kossuth Lajos arcképét
feltehetően a századforduló
körül készítette Bálint Benedek. A kép egy díszes, égetett virágmintázatú, néhol
álaranyozású fakeretben látható. Nem véletlenül mondta
a művészről dr. Révész Sándor, hogy ő „a kiveszőfélben
lévő fametszés legkiválóbb
mívelője.”
Szakál Veronika
történész, Munkácsy
Mihály Múzeum

Békéscsaba anno
Békéscsaba újjátelepülésének jövő évben esedékes,
300. évfordulójára készülve
időszerű lehet Csaba nevének eredetét vázlatosan
ismertetni, dr. Madai János
forrásaként.
Valótlanság terjedt el Csaba
eredeti nevével kapcsolatban.
Még napjainkban is benne van
a köztudatban, hogy a település neve a „zaba” szlovák szóból származik, ami békát jelent.
Sokak számára ez azért látszik
valószínűnek, mert Csabát hajdan rétek és vizek vették körül.
Első történetírónk, Haan
Lajos gyermekkori visszaemlékezésében ez olvasható: ha
tavasszal a templomtoronyból
néztük a vidéket, Csaba körül egyebet nem láttunk mást,
mint végtelen tengernyi vizet,
melyben a város, mint ruca
úszni látszott. S mely az utakat, gátakat annyira elrontotta,
hogy a megyei urak Gyulára
a gyűlésekre csak csolnakon
járhattak. Ezen vizek millió
és millió béka kuruttyolásától
hangzottak vissza esténként
mérföldnyi távolságban.
Miután ilyen volt a vidék
Csabától egész Békésig, lehet-

Csaba nevének eredete

Csaba neve az 1332-es „Pápai tizedszedők” számadásában
séges, hogy Csabának tót lakói a lakóhelyüket „zaba”-nak,
vagyis békalaknak, a túlparton
lakó magyarok a magukét Békásnak hívták. Az elsőből lehetett volna azután Csaba, a másikból Békés.
Felvetődött az is, hogy a szlovákok a csoba, csobák, csoboly,
csobolya fából készült víztartó
edény nevéből származtatták
Csaba nevét, azt bizonygatva, hogy a „csobán” szó a régi
szlovák nyelvben ökörpásztort
jelentett. Csabára a 18. század
elején érkeztek szlovákok, akik
itt megtelepedve a „föld alatti
kunyhókban lakó csobánokat”,
ökörpásztorokat találtak, akiknek itatókútjaik voltak mai főterünkön, két helyen is.

A fentiek azonban csak találgatások, ugyanis oklevelek
bizonyítják, hogy Csaba e néven már az Árpádok korában
létezett. A pannonhalmi apátság 1001-ből származó alapító
levelében szerepel legkorábban Ceba, Csaba nádorispán
személyneve. Régi pergamenek arról is tanúskodnak, hogy
a „Chaba” nemzetség még
1391-ben is itt virágzott, tehát
kétségtelen, hogy városunk
neve a Csaba nemzetség nevéből eredeztethető. Az Árpádház
kihalása után a Barsa és a Csolt
nemzetség növelte ősi szállásbirtokait. Leszármazottaik, az
algerlai Ábrahámffy család tagjai birtokolták Csabát 1556-ig.
Gécs Béla
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A HISZEK Benned Sport Program keretében Óvodai labdakavalkádot is rendeztek
Közel hatmillió forintot nyert
Békéscsaba a HISZEK Benned Sport Program keretében.
A pályázatnak köszönhetően több sportot népszerűsítő
rendezvényt szervez a város.
Az utóbbi két hétben például
labdakavalkádot rendeztek az
óvodásoknak, az iskolások pedig olimpiai és világbajnokokkal
beszélgethettek, sportolhattak
együtt.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskolába és a Békéscsabai
Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziumába is ellátogatott a háromszoros olimpiai bajnok kajakos
Storcz Botond, valamint a tizenhétszeres világbajnok maratoni kenus Csabai Edvin.
– Jó érzés, ha azzal segíthetünk a fiataloknak, hogy
elmondjuk, mit jelent nekünk
a sport, hogyan értük el az
eredményeinket. Az iskolában
azokról a tapasztalatainkról
beszéltünk, amelyeket a sport
révén szereztünk, és a mindennapi életben is tudunk használni – mondta el Storcz Botond.
– Amiért én a kajakozást
választottam, az a közösség
és természet közelsége volt.
A „vízenjárást” hatalmas élményként éltem meg, menet
közben alakult ki, hogy szerettem volna minél eredményesebb lenni. Azt gondolom, hogy

az ember kitűzhet magának óriási célokat, de ezeket lépésről
lépésre kell aztán elérni – fogalmazott Csabai Edvin világbajnok maratoni kenus.
A diákok mindkét intézményben számos kérdést tettek fel
Storcz Botondnak és Csabai
Edvinnek, ők szívesen válaszoltak, készítettek közös fotót,
sőt, a Közgében még együtt is
kosaraztak a tanulókkal.
Kis Gábor olimpiai bajnok
vízilabdázó az Erzsébethelyi
Általános Iskolába látogatott el
a program keretében. Az iskolában a víz éve van, ezért szerették volna éppen őt odacsábítani
az iskolások. Kérésük teljesült.
A gyerekek hatalmas ovációval
fogadták a sportolót, akivel egy
játékos, fergeteges hangulatú
sportversenyen együtt mozoghattak, sőt, még ki is faggathatták. Kis Gábor meg is jegyezte,
hogy annyi szeretetet kapott az
iskolában, amennyit talán egy
mérkőzésen sem.
Ugyancsak a HISZEK Benned Sport Program keretében
zajlott a sportcsarnokban az
Óvodai labdakavalkád elnevezésű sportnap, ahol mintegy
450 nagycsoportos mélyülhetett el a legnépszerűbb labdajátékokban. A csabai önkormányzati fenntartású óvodákban
már a 2014/2015-ös nevelési
évben bevezették az Ovilabda
programot, amelynek keretében játékos formában fejlesztik a gyerekeket. A kicsik most
a sportcsarnok küzdőterét járták be lelkesen, és itt is mindenki megtalálhatta a kedvencét
a játékok között. A sportnap
végén minden óvodás egy-egy
éremmel gazdagodott.
A HISZEK Benned Sport
Program március 11-éig további
rendezvényekkel folytatódik.
K. D., Z. E., M. E.

Kadet vívó európa-bajnokság
Aranyat nyert a csapat Petrivel és Kazárral

Fotó: Magyar vívó szövetség

Bajnokok jártak a békéscsabai iskolákban

13

Muhari Eszter, Kazár Dóra, Gnám Tamara, Petri Renáta
Nagyszerűen
ért
véget
a plovdivi kadet Európa-bajnokság a múlt hét végén:
a zárónapon az Alföld Vívó
Akadémia két versenyzőjét,
Kazár Dórát és Petri Renátát
is soraiban tudó női párbajtőrcsapat aranyérmet nyert.
Egyéniben nem sikerült
az éremszerzés a csabai
párbajtőrözőknek az Európabajnokság egyéni küzdelmeiben. Petri Renáta a legjobb
32 között búcsúzott, míg Kazár Dóra egy körrel továbbjutott. Az Alföld Vívó Akadémia
versenyzői azonban csapatversenyben meg sem álltak
a dobogó legfelsőbb fokáig,
Európa-bajnokok lettek.

Már Petri Renáta tavalyi kadet vb-érme és Gnám Tamara
junior Eb-helyezése jeladás
volt, és itt, Plovdivban, egyéniben a 2002-es Muhari Eszter
tette le ezüstösen a névjegyét.
Most pedig a három grácia
összeállt, és Kazár Dórával kiegészülve nagyszerű csapatot
alkotott! – írja a Magyar Vívó
Szövetség.
A csapat bemelegítésként
a fehéroroszok ellen győzött,
majd a negyeddöntőben az
oroszok, az elődöntőben az
olaszok, a döntőben a britek
következtek, és a magyar csapat tagjai sorra vették az akadályokat, ritkán látott fölénnyel
lettek Európa-bajnokok!

Szeminárium Csabán

Hanshi Kesic Bogdan IX. DAN shotokan karate nagymester tartott szemináriumot a közelmúltban Békéscsabán

Eötvös Cirkusz 2017! – Új szuper produkció!
HARLEQUIN TITKA – gálaműsor

Eötvös Cirkusz – a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

Békéscsabán, a TESCO mellett
március 22-étől március 26-áig

Nemzetközi gálaműsorunkban fellépnek légtornászok, akrobaták, szemfényvesztő
illuzionisták, hófehér paripák, oroszlánok, púpos tevék, lámák, zebrák, kecskék,
és egzotikus állatok is láthatóak lesznek a porondon.
Új szuper műsorunk címe „A Harlequin titka” az elmúlt évek legjobb cirkuszműsora,
melyet csak az Eötvös Cirkusz képes életre kelteni.

ELŐADÁSOK
Szerda, csütörtök és péntek: 18.00 órakor
Szombat:
15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap:
11.00 és 15.00 órakor

www.behir.hu

Szerdán családi nap, kettőt fizet, négyet kap kedvezmény!
Csütörtökön minden második jegy 50%-kal olcsóbb.
Hétvégén 500 Ft kedvezmény minden jegy árából (a szórólap felmutatása esetén).
A többi napra a kedvezményért figyelje a www.eotvoscirkusz.com oldalt.
Infóvonal: 06-30/401-9507, facebook: Cirkusz Eötvös

A cirkuszpénztár nyitva: 10–18 óráig.
FŰTÖTT SÁTOR, FŰTÖTT NÉZŐTÉR!
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lapszéli nemzetiségi vezetők találkozója
TA R K A S ÁG O K
A humoros Deák Ferenc
Deák Ferenc, aki egyik
legavatottabb kezelője volt az
őseredetű magyar humornak,
olykor-olykor nem vonakodott
kissé deákul megszerkesztett
anekdotákat is előadni.
Amikor Majláth György országbíró lett, az ő befolyása következtében a király esztergomi
érsekké nevezte ki Simor János
győri püspököt. Amikor ez a kinevezés megjelent, egy ﬁatal
képviselő így szólt Deák Ferenchez: Mégis furcsa, Feri bátyám,
hogy Majláth grófot országbíróvá, a pártfogóját prímássá teszi
a király! Deák ennyit mondott rá:
Dehogyis furcsa! Az lett volna
a furcsa, ha Majláthot teszi meg
prímássá és Simon Jánost országbíróvá.
Öreg tót képviselő
a Lánchídról
Az 1836. évi országgyűlésen, amikor a Karok és
Rendekhez beterjesztették
a Lánchídról szóló törvényjavaslatot, egy öreg tót képviselő, az Árva megyei Meskál
Móric kijelentette, hogy ő
semmiképpen nem szavazza meg a Lánchidat. Barátai
csodálkozva megkérdezték,
miért nem. – „Azír kírlek, mer’
nem irdemes erre a kevis
időre” – legyintett Meskál, aki
akkor túl volt a 76. életévén.

Stretnutie národnostných aktivistov

Kétnapos találkozót szervezett a nemzetiségi vezetőknek a Csabai Szlovákok Szervezete és a Szlovák Kultúra
Háza a csabai szlovák önkormányzat, valamint a VOKE
Vasutas Művelődési Háza
és Könyvtára közreműködésével. Az országos találkozó
témája ezúttal az identitás és
az értékek voltak.
A nemzetiségi találkozó főszervezője 25 éven át Ancsin
Pálné Erzsike néni volt, aki 83
éves korában múlt év novemberében hunyt el. Emlékének egyperces néma felállással adóztak
a résztvevők. Ezután a mostani, 26. alkalmon azt igyekeztek
megvizsgálni a jelenlevők, hogy
a mai globalizálódó világban az
identitás milyen értékekre alapozódhat.
– Az identitás nem egy állandó és változatlan dolog, minden
generáció meg kell, hogy újítsa
a tartalmát. Nagy kihívást jelent
a nemzetiségek számára, hogy
mivel töltsük meg ezt az identitást. Melyek azok az értékek
a múltból, amelyeket az egyes
települések méltónak tartanak
arra, hogy megőrizzék és a jövőnek is bemutassák? – fogalmazott Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke.
Szarvas Péter polgármester
a találkozón arról beszélt, hogy
a nemzetiségek gazdagítják városunkat.

A két nap során előadást tartottak az értéktárak képviselői,
a szlovák, a német, a román,
a roma, a lengyel, a szerb nemzetiségek pedig ismertették, mi
náluk a gyakorlat: hogyan őrzik
meg, adják tovább nyelvüket és
értékeiket a mindennapokban.
⁕
Čabianska organizácia Slovákov a Dom slovenskej kultúry
v spolupráci so Slovenskou
samosprávou a Kultúrnym
domom a knižnicou železničiarov VOKE usporiadali
dvojdňové stretnutie pre aktivistov, pôsobiacich na národnostnom poli.
Hlavnou organizátorkou počas 25. rokov bola Alžbeta Ančinová, ktorá vo veku 83 rokov
v novembri minulého roku zomrela. Jej pamiatku si účastníci
uctili minutou ticha. Potom, na
terajšom, 26. stretnutí sa aktivisti
venovali otázke, ako v dnešnom
globalizujúcom sa svete je možné zachovať identitu, na ktorých
hodnotách má byť založená.

- Identita nie je stála a nemenná, ale ﬂexibilne meniaca
sa, každá generácia musí obnoviť jej obsah. Je to veľkou
výzvou pre národnosti, čím
máme obsahovo naplniť našu
identitu? Ktoré sú tie hodnoty z
minulosti, ktoré jednotlivé osady považujú za vhodné na to,
aby sa zachránili a sprostredkovali sa budúcnosti – povedal Michal Lászik, predseda
Čabianskej organizácie Slovákov.
Primátor Békéšskej Čaby,
Péter Szarvas hovoril o tom,
že národnosti obohacujú naše
mesto.
Počas dvoch dní odzneli prednášky od predsedov,
predstaviteľov Výborov pre
register hodnôt a zástupcovia
slovenskej, nemeckej, rumunskej, rómskej, poľskej a srbskej
národnosti referovali o vlastnej
praxi: ako zachovávajú a budujú svoj jazyk a svoje hodnoty
v každodennej praxi.
Mikóczy Erika

lipták-kalendárium a Békés
Megyei Könyvtárban

A könyvtár egykori igazgatójára emlékeztek a tárlattal
Lipták-kalendárium címmel
nyílt kiállítás a Békés Megyei
Könyvtárban. Egy olyan kiállítássorozat első tárlata ez,
amely évszakonként villant
fel más-más alkotásokat
a könyvtár hajdani igazgatója, Lipták Pál festőművész
munkásságából.
– Lipták Pál 10 évvel ezelőtt,
2007 februárjában halt meg,
a sorozat első tárlatát ezért
most nyitottuk meg. Április
14-én lenne 95 éves, a következő kiállítást ehhez igazítjuk
majd – tudtuk meg Rakonczás Szilviától, a könyvtár
igazgatójától.
Lipták Pál 1950-től 1985ig volt a könyvtár igazgatója.
Könyvtárosként kapott Kossuth-díjat 1954-ben a szabadpolcos könyvkölcsönzés
bevezetéséért.
Mészáros
Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház művészeti vezetője

kiemelte, hogy Lipták Pál
a könyvtárban dolgozott élete
legnagyobb részében, miközben szinte állandó jelleggel
festett is.
– Egy ilyen sokoldalú ember
esetében nehéz megfogalmazni, ki is volt ő valójában.
Minden, amihez csak nyúlt, és
ami a művészettel kapcsolatos
volt, az ott szerepelt az ő palettáján. Mi abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy ismerhettük őt, de a felnövekvő
nemzedéknek is tudnia kell,
hogy ki volt Lipták Pál – szögezte le Mészáros Zsuzsanna.
Lipták Pál itt született, itt
élt, itt maradt Békéscsabán,
összefoglalta a kor helyi, magyar és szlovák kultúráját.
Mint a megnyitón elhangzott:
nagy gondolkodója volt ő Békéscsabának, mindemellett
alkotásait élvezet nézni.
M. E.

Zavar a históriában
Az iskolai osztályvizsgák
egyikén történt, hogy a történelemtanár vizsgáztatta a tanítványait. Az egyik jobb növendékének, aki az egész históriát
bebiﬂázta, IV. Béla uralkodásáról kellett beszélnie. A tanuló
elmondott mindent, amit a történelem tankönyvének tudós
professzora összeírt IV. Béláról. Ment minden, mint a karikacsapás, míg a tanár egy közbevetett kérdéssel össze nem
zavarta a diákot, aki hosszas
vergődés után a következőképp folytatta a felelést:
– És mikor Vak Béla meglátta az ellenséget, kihúzta
kardját és lőtt.
Köszörűs és az atyaﬁ
Egy vándorköszörűs rendszerint a Vasút utca elején vert
tanyát. Egy nap korán reggel
a köszörűs mellé állott egy
atyaﬁ, aki elmondta Kétegyházáról jött bevásárolni és magával hozott egy konyhakést is.
Amint a köszörűs vizsgálgatta az elég éles kést, az
atyaﬁ így szólt:
– Bizonyára emlékszik még
erre a késre, hiszen nemrég
köszörültettem meg magánál.
– Igen, emlékszem, valami
baj van a késsel?
– Az anyósom majdnem
levágta vele a nyelvét, amikor utoljára evett.
– Nahát, igazán sajnálom,
de nem tehetek semmit.
– Dehogynem – felelte
a kétegyházi ember –, most
jobban köszörülje meg.
Szerkeszti: Gécs Béla

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, a
2017/2018-as nevelési évre óvodai ellátást igénylő gyermekek szülei részére NYÍLT NAPOT szervezünk az alábbi
időpontokban:

2017. március 29–30. (szerda, csütörtök)
900–1200 óra között
A nyílt napok programja:

900–1000 az óvoda bemutatása – tájékoztató
1000–1200 betekintés a csoportok életébe, irányított
és szabadidős tevékenységekbe

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

A későbbiekben – előzetes időpont-egyeztetés alapján –
lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is
látogatást tehessenek óvodánkba, bekapcsolódhassanak
a csoportok életébe.
A Szlovák Óvoda a férőhelyek függvényében Békéscsaba
egész területéről várja az óvodába jelentkezőket.

Érdeklődni a 66/453-530
és a 20/480-7602 telefonszámon lehet.

Csabai Mérleg

Közélet

15

KÖZLEMÉNY A 2017–2018. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értesíti az érintett szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési
évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba
vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő
óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.
A jelentkezés ideje, helye:
2017. április 10. (hétfő) 8.00–18.00 óra,
2017. április 11. (kedd) 8.00–18.00 óra.

CSABAGYÖNGYE
KULTURÁLIS
KÖZPONT
KÖLYÖKSZIGET TERME (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.),
Mezőmegyeren, Gerlán, a Szlovák Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégiumban az óvoda épülete.
Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda
(munkahely az óvoda körzetében található) választása
esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű
gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.
A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának
életvitelszerűen a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket
a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről,
valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti
a szülőt.
Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon
belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal,
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.
A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által
választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:
Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még
a 2017/2018. nevelési év során (2017. szeptember 1-től 2018.
augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége
az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező
óvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. május 25-ig
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség
a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban
áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, nem kér felmentést vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.
Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása,
összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.
Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2017/2018. NEVELÉSI
ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy
letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/
óvodák menüpont). Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása,
a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott
két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.
A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében
a fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban
indítható csoportok számáról.
Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2017. május 8-án, 10-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen belül a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan
jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott
óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.
A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget
biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott óvoda honlapján, az óvodában személyesen vagy telefonon lehet érdeklődni.

Huszonöt éves a Békéscsaba
Városi nyugdíjas egyesület

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái
integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetők:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.),
Békéscsabai Tündérkert Óvoda* (Békéscsaba, Szegfű u. 87–89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési
Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
(Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár
Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).
A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.)
integrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára – kijelölhető.
* szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó
Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető Békéscsaba
város honlapján,a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/
oktatás/óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható.

Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező
felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.
Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja
és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként
az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy, ha bármely
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett
bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét,
hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy
a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által
szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben
lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben
a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé
a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek
alapján az óvodai felvétel megtagadható.

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS
MEDOSOFT könyvelőiroda
a belvárosban, a nagypostától
50 méterre, az Európa Ház aljában.
Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu
Hűtők, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali
és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521,
20/944-6986.

Egy taggyűlés keretében
fennállásának huszonötödik
évfordulóját ünnepelte a napokban a Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület.
A jeles alkalomra egy kiadvány is készült, amelyben
az elmúlt negyedszázad emlékezetes pillanatait idézték
fel. Mint azt Obsuszt András,
az egyesület elnöke elmondta, az egyesület nyitott, bárkit
szívesen látnak soraikban,
aki kellemesen, jó közösségben szeretné tölteni a szabad
idejét. Fontos számukra a hagyományápolás, a hagyományőrzés, programjaik kialakításánál arra törekednek,

hogy a szabad idejüket minél
hasznosabban tölthessék el
a hozzájuk csatlakozók. Megünneplik a jeles napokat, tartanak bálokat, ünnepségeket,
szívesen énekelnek, táncolnak a tagjaik, van énekkaruk,
néptáncklubjuk is.
Az évfordulón az elnök
beszámolója után az ünneplés következett, a jelenlevők
meghallgatták a kórus produkcióját, egy verset, óriási
ovációval fogadták az örök
fiatal néptáncosokat, majd
nosztalgiával lapozták fel
a negyedszázad történéseit
tartalmazó kiadványt.
M. E.

Csabi gondolatai – március 15.
közeledtével – az
1848–1849-es forradalom
és szabadságharc
körül járnak.
A betűképek – melyeknek
formája segít a
megfejtésnél – az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc
ideje alatt is használt néhány
jellemző „eszköz” nevét rejtik.
Ha megfejted őket, megtudod,
mikre gondol most Csabi.

Zár, redőny, szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny, roletta, reluxa szerelése, javítása,
kulcsmásolás:
Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Irodák, lépcsőházak takarítását 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.

Redőny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel is. Nyílászárók beépítése.
Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi telek
eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.
Jaminában, a Mátyás Király u.
42. alatti ház 14/24-ed része eladó. Irányár: 4 M Ft.
Tel.: 70/389-3553.
EGYÉB
Új L-es Levi’s farmerdzseki,
Daewoo, LG és Graetz színes
tévé, 2 db alumíniumkarnis
(230, 250 cm), két db ötliteres
sérülésmentes bödön, javításra szoruló román hintaszék
(esetleg alkatrésznek), egy
garnitúra hálószobai fali lámpa, egy garnitúra befőttes-, egy
garnitúra süteményeskészlet,
2 x 6 darabos hollóházi kávésgarnitúra, kis barna fali polc
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.

