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Soron kívül ülésezett a közgyűlés
3. oldal

Ragyogjon kékben

A autizmus világnapja Békéscsabán

Az Aut-Pont alapítvány hívására most is sokan jöttek el
Az autizmus világnapja alkalmából április 1-jén este kékben
ragyogott a városháza épülete. Az Egyesült Nemzetek Szervezete április 2-át az autizmus világnapjának nyilvánította.
Ezen a napon a „Ragyogjon kékben!” nemzetközi kampány
keretében a világ minden részén az autizmussal élőkre és
családjaikra ﬁgyelnek és emblematikus épületeket világítanak meg kék fénnyel.
Az Aut-Pont Alapítvány Békéscsabán hét évvel ezelőtt
hívta először együtt énekelni
és gitározni a város lakóit az
autizmus világnapján. Azóta
évről évre kékben ragyog a
színház vagy – ahogy most is
– a városháza épülete ennek
a napnak az estéjén.
– Az Aut-Pont Alapítvány
1999 óta működik Békéscsabán. Szociális alapszolgáltatásaink a fogyatékosok nappali
intézménye, illetve a támogató
szolgálat. A nappali intézmény
felnőtt ellátottjai számára munkalehetőséget is igyekszünk
biztosítani. Emellett számos
szabadidős és terápiás prog-

ramot kínálunk az autizmussal
élő gyermekek és családjuk
számára – tudtuk meg Szántó
Tamástól, az alapítvány elnökétől.
A hozzátartozók arról számoltak be, hogy a hétköznapi ügyek intézése is gyakran
okoz gondot számukra. Ezért
is tartják fontosnak, hogy minél több ember figyelmét felhívják az autizmussal élőkre.
Ez történt most a városháza
előtt is, ahol több mint 80 gitáros és rengeteg néző, éneklő
gyűlt össze, hogy biztosítsa az
autizmussal élőket és családjaikat: nincsenek elfelejtve.
H. Sz.

Félidőben – beszámolnak a képviselők
4. oldal

Gécs Béla 80 éves
9. oldal

Békéscsabán járt a belga nagykövet

Marie-France André szerint városunk jó adottságokkal rendelkezik
Békéscsabára látogatott
március 30-án a Belga
Királyság magyarországi
nagykövete. Marie-France
André elmondta, diplomataként fontosnak tartja, hogy Budapesten kívül más településeket is
megismerjen. Hozzátette:
célja az, hogy az egész
ország területén lehetőségeket találjon a belga
befektetők számára.
Marie-France André elmondta,
nagykövetként két fontos feladata van. Az egyik a politikai
kapcsolatok erősítése, a másik pedig a gazdasági kapcsolatok kialakítása, élénkítése a
két ország között. Éppen ezért
a Szarvas Péter polgármesterrel folyatott tárgyalásának is
ez volt az egyik legfontosabb
témája. A nagykövet úgy látta,
hogy a békési megyeszékhely
jó adottságokkal rendelkezik.
– Sok lehetőséget látok
Békéscsabán. A HIPA befek-

Marie-France André nagykövet a városházán tárgyalt Szarvas Péter polgármesterrel
tetési ügynökségnek komoly
befektetésösztönző csomagjai vannak, melyek itt is előnyösek lehetnek. Ezenfelül
fontosnak tartom azokat az
intézkedéseket is, amelyeket
a kormány tesz a gazdaság
élénkítése érdekében – mondta Marie-France André.
A diplomatát a polgármester tájékoztatta arról, hogy Békéscsabán milyen fejlesztések

Az inkubátorház történetét Kozma János mondta el

történtek az elmúlt években és
hogy milyen beruházások várhatók a közeljövőben.
– Elmondtam a nagykövet asszonynak, hogy elindult
az M44-es építése, és azt is,
hogy fejleszteni szeretnénk a
repteret. Tájékoztattam arról,
hogy folyamatban vannak a
tervek a konténerterminál kialakítására, és arról, hogy a
hagyományos iparágakban
működő csabai cégek is folyamatosan fejlesztenek. Beszámoltam az egyre jobb foglalkoztatási mutatókról, és hogy
ezzel arányosan nő a vásárlóerő is. Kiemeltem, hogy a város kész és képes befektetőket
fogadni, ennek érdekében az
önkormányzat ipari területeket
alakít ki, de a kormány is kész
arra, hogy ipari parkot létesítsen Békéscsabán – mondta

el Szarvas Péter, hozzátéve,
hogy minden ilyen kapcsolatteremtés fontos.
Marie-France André kilátásba helyezte, hogy az őszi
nagykövetségi rendezvényre
– ahol számos belga befektető lesz jelen – Békéscsaba
polgármesterét is meghívják
majd.
A megbeszélés után a
belga nagykövetnek megmutatták Békéscsaba első
inkubátorházát, melynek megépítését a kilencvenes években a Flamand kormány is
támogatta. Az intézmény
történetét Kozma János a
Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt. vezérigazgatója mondta
el az attasénak, aki ittjártakor természetesen a Csabai
kolbászt is megkóstolta.
Z. E., M. E.

Meg úju l na k a békéscsaba i óvod á k

A önkormányzat célja, hogy javítsa a gyermekellátás színvonalát a városban
A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra (TOP-6.2.1.15)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata három
óvoda – a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, a Lenkey
Utcai Óvoda, valamint a Kazinczy Lakótelepi Óvoda (Tábor
utca) – felújítására nyújtott be pályázatot a TOP keretében.
A támogatásról még a nyáron megérkezett a döntés, a projektek megvalósítása elkezdődött.

A Kazinczy Lakótelepi Óvodában közel nettó 100 millió forintba kerül a felújítás

– Az önkormányzat célja,
hogy javítsa a gyermekellátás
színvonalát és a gyermekjóléti alapellátáshoz, illetve
az óvodai ellátáshoz való
hozzáférést. Fontos, hogy
segítsük a családokat, valamint a kisgyermeket nevelők
munkavállalását – fogalmazta meg a legfontosabb küldetést Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere.
A Lenkey Utcai Óvodában
április első napjaiban kezdődött el a munka. Itt a tervek
szerint lebontanak egy melléképületet, annak helyén

pedig egy új épületrészt
alakítanak ki. A fejlesztés
becsült nettó költsége 99,5
millió forint. Az intézményben energiahatékonysági
korszerűsítést is terveznek,
ami magában foglalja a
homlokzat utólagos hőszigetelését, a központi fűtési
és az elektromos rendszer átalakítását, valamint a játszóudvar
felújítását.
Az új épületrészben fejlesztőszobát, tornaszobát,
valamint szociális

helyiségeket alakítanak ki,
mosókonyhát, személyzeti
öltözőt és mosdót helyeznek el. Fontos, hogy a szülők számára is vonzó legyen,
hogy a magas színvonalú
szakmai munka mellett az
épület feleljen meg a kor követelményeinek – emelte ki
Szegfű Ferencné, a HajnalLenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ
intézményvezetője.
Folytatás a 2. oldalon →
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil közösségek támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Ügyrendi
és Ellenőrzési Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba
közigazgatási területén tevékenykedő civil közösségek
2017. évi támogatására
A pályázat célja:
Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek
működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 30.
Támogatási időszak:
2017. április 1.–
2017. december 31.
A pályázatok elbírálásának
várható határideje:
2017. májusi bizottsági ülés
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A kategória:
Civil szervezetek támogatása
(Pályázati azonosító:
NÉKEB/CIVIL-A/2017.)
B kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító:
NÉKEB/CIVIL-B/2017.)
Pályázók köre:
Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség (A
kategória) vagy nemzetiségi
civil szervezet/közösség (B
kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a
lakosságot közvetlenül érintő
programot valósít meg. (Nem
minősül civil szervezetnek a
politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem
bejegyzett) közösség, klub
pályázik, ebben az esetben
pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.
Pályázni a pályáztató által
kibocsátott pályázati űrlapon
lehet.
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a www.bekescsaba.hu
honlap Hírek/Civil hírek/Pályázati hírek oldaláról.
További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól telefonon a
06-66/523-800/2471
melléken, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az egyházi ingatlanok felújítására,
korszerűsítésére

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi,
Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet
a Békéscsabán működő
egyházak ingatlanjainak
városképi szempontból
védelemre érdemes 2017.
évi felújítására, korszerűsítésére, bővítésére
(Pályázati azonosító:
NÉKEB/EGYH/2017.)
A pályázat célja:
A békéscsabai egyházi közösségek
ingatlanjainak
megóvása.
A pályázók köre:
Békéscsabán működő egyházi közösségek, amelyek
a saját tulajdonukat képező városképi szempontból
védelemre érdemes épület
felújítását, illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtó
belső tér „eredeti” állapotára

való visszaállítását, megőrzését, korszerűsítését vagy
bővítését tervezik.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 30.
Támogatási időszak:
2017. április 1.–
2017. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2017. májusi bizottsági ülés
Pályázni a pályáztató által
kibocsátott pályázati űrlapon lehet.
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a www.bekescsaba.hu
honlap Hírek/Civil hírek vagy
Pályázati hírek oldaláról.
További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól telefonon a
06-66/523-800/2471 melléken, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen.

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.

Újabb jó hír kerékpárosoknak
Fényes is biztonságosabban elérhetővé válhat biciklivel

Békéscsaba kerékpárosbarát város. Reggelente
rengetegen indulnak iskolába, munkába biciklivel.
A Lencsésit a belvárossal
összekötő kerékpárúton is
szinte mindig nagy a forgalom. Szívesen megyünk
a kétkerekűvel a piacra,
nem beszélve arról, hogy
milyen jó kerékpártúrán
felfedezni környékünket.
Mint azt dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője elmondta, az önkormányzat most a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban
(TOP) a fenntartható városi
közlekedésfejlesztés keretében pályázik a Békéscsaba
központja és a Lencsési ltp.
közötti kerékpárút korszerűsítésére, illetve kerékpárút
építésére Fényes felé.
– Békéscsaba önkormányzata számára idén a TOP
keretéből 365 millió forint
áll rendelkezésre kerék-

párút építésére. A tervezett
beruházás a Dózsa György
út, Corvin utca, Lencsési
út, Magyar utca útvonalat
érinti. Ezzel az önkormányzat azt szeretné elérni, hogy
Fényes, a Lencsési és Békéscsaba központja között
kerékpározók biztonságban
közlekedhessenek – jegyezte meg dr. Sódar Anita.
A fejlesztés magában foglalja a meglévő Dózsa György
úti, Corvin utcai, Lencsési úti
kerékpárút
korszerűsítését,
valamint kerékpárút építését
a Lencsési út – Magyar utca
útvonalán. A pályázat forgalomszámlálást írt elő Fényes
és a Lencsési ltp. között, hogy
kiderüljön, milyen típusú útra
van szükség. Békéscsabán
a Kerékpárforgalmi Hálózati
Terv tartalmazza a meglévő
szakasz 2016-ban felmért állapotát és a forgalmi, baleseti
adatokat is.
– A projekt három szakaszra bontható. Az első szakasz
a Dózsa György úttól a Cor-

A Dózsa Görgy úttól Fényesig fejlesztik a kerékpárutat
vin utcán át a Lencsésin az
Élővíz-csatorna hídjáig tart.
Ezen a 2750 méteres szakaszon a meglévő kerékpárút
korszerűsítése a cél. A második szakasz a Lencsési út és
Magyar utca közötti lakott terület, itt önálló, egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárút
létesítése szerepel a tervben,

2050 méteren. A harmadik
szakasz Fényes felé a lakott
területen kívül eső rész, itt
1130 méteren kerékpársáv kijelölése a terv – emelte ki dr.
Sódar Anita, hozzátéve, hogy
a közgyűlés legutóbbi soros
ülésén döntött az erre vonatkozó pályázat benyújtásáról.
M. E.

Megújulnak a békéscsabai óvodák
→ Folytatás az 1. oldalról
Ezzel párhuzamosan a
Kazinczy Lakótelepi Óvodában is elkezdődött a munka.
Ebben az intézményben burkolatcsere,
homlokzat-hőszigetelés, födémszigetelés,
fűtéskorszerűsítés, az épületgépészet és a villanyhálózat
felújítása történik meg. A kivitelezés becsült nettó költsége
99,6 millió forint.
A fejlesztés keretében
átalakítási munkákat végeznek. A meglévő épületben

alakítják ki a személyzeti
szociális helyiséget és a
fejlesztőszobát. Az új épületrészben lesz egy csoportszoba a hozzá tartozó
helyiségekkel együtt (öltöző,
vizesblokk). Ebben a projektben is történik energiahatékonysági korszerűsítés.
Mindkét intézményben, a
Lenkey utcaiban és a Kazinczy-lakótelepiben is részleges akadálymentesítés valósul meg.
A Százszorszép Művészeti
Bázisóvodában a közbeszer-

„ T B ”

zési eljárás még folyamatban
van. A tervek szerint a játszóudvar felújítása történik meg,
ennek becsült nettó költsége
26 millió forint. A beruházásban a meglévő és működésképtelen árnyékolószerkezet
átalakítását tervezik. A játszóudvar két sarkában található, elavult tárolók helyén
két, több funkciót ellátó építmény készül majd. A tervek
között szerepel a meglévő
pancsolók helyén új játszófelület kialakítása. A burkolatok
szükség szerinti javítását,

felújítását, valamint új burkolatok építését is elvégzik.
A különböző korosztálynak
megfelelő, a gyermekek fejlődését segítő új játszóeszközök telepítése és a meglévő játszóeszközök szükség
szerinti felújítása is a projekt
része.
A kivitelezés tervezett befejezése 2017. november 30ára várható.
A projektek teljes körű menedzselését és koordinálását
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi.

S A R O K

Mi mennyi? – társadalombiztosítási ellátások
Magyarországon anyaság,
betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység,
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított az egyéni felelősség elvének megfelelően,
járulékfizetési kötelezettség
alapján szerezhet jogot saját
maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli
társadalombiztosítási ellátás
összege – ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll
a biztosítottnak az ellátás
fedezetére szolgáló járulék
alapjául szolgáló jövedelmével.
2017-ben a foglalkoztatott

által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék,
az egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék. A kifizetőt,
egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt terhelő
szociális hozzájárulási adó
mértéke 27 százalékról 22
százalékra csökkent, melyből számos jogcímen adókedvezmény érvényesíthető.
A minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január
1-jétől jelentősen, 127 500
Ft-ra, illetve 161 000 Ft-ra
emelkedett, mely kedvezően
befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét is.
Az 50, illetve 60 százalékos
mértékű táppénz legmagasabb összege így napi 8500
Ft, míg a 70 százalékos mértékű gyermekgondozási díj
(gyed) maximuma havonta
178 500 Ft.
Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a

társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és
önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Az öregségi nyugdíj
összegének számítási módja
2017-ben lényegében nem
változott. Például, ha valaki
40 év nyugdíjjogosultsághoz

figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, nyugdíjának
összege az ellátás alapjául
szolgáló havi átlagkereset 80
százaléka lesz.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály
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SORON K Í V Ü L Ü L É SEZ ET T A KÖZGY Ű L É S
Csak sürgős ügyekről tárgyaltak a képviselők március 30-án
A Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában nem lesz változás a díjszabásban.
Csoportos közbeszerzés a földgázért
Lejár az önkormányzatnak a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.-vel kötött szerződése a földgáz energiakereskedelmére vonatkozóan. Az önkormányzat nagyfogyasztónak számít, ezért a földgázt a szabadpiacról, csoportos
közbeszerzéssel szerezte be már az elmúlt években is. A
következő két gázévre kalkulált földgázigény 1,6 millió köbméter, amelynek becsült értéke 225 millió forint. A város erre
az időszakra Ceglédhez csatlakozik a csoportos közbeszerzésben 2017. október 1. és 2019. október 1. között, amely
mellett mintegy 30 ajánlatkérő település (köztük Sarkad és
Mezőberény) vesz részt.
Ismét pályázik az önkormányzat az Ovi-Sport Programban
Soros ülés helyett soron kívüli tanácskozást tartott a békéscsabai közgyűlés március 30-án a belga nagykövet
békéscsabai látogatása miatt. Ezúttal csak a halaszthatatlan ügyekről tárgyaltak a képviselők.
Változó díjak az idősellátásban
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz és a Békéscsabai Térségi Egyesített
Szociális Központhoz tartozó intézményekben a szociális ellátásokért fizetendő díjakat minden év április 1-jéig állapítják
meg. Ezt idén a minimálbér és a garantált bérminimum emelése befolyásolja, de hatással van rá a házi segítségnyújtás
központi szabályozásának átalakulása is, ami hiányt okoz az
intézményeknél.
Habár a kistérségi társulás 18 millió forinttal járul hozzá a finanszírozáshoz és a békéscsabai önkormányzat 7,8 millió forint bértámogatást nyújt, ez nem fedezi a költségeket, ezért az
indoklás szerint a szakosított ellátásnál térítési díjat emelnek.
A szociális étkeztetésnek, az időskorúak nappali ellátásának, a
demens személyek nappali intézményi ellátásának és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának díja nem változik. A szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélküli díja 0
forint, míg az étkezéssel igénybe vett ellátás 350 forint/fő/nap.
A házi segítségnyújtásnál a szolgáltatási önköltség 1268 fo-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakásokban történő elhelyezésre:
– Andrássy út 55–57. I. em. 5. (1 szobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja:
7512 Ft/hó).
– Andrássy út 55–57. VIII. em. 65. (1
szobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja:
7512 Ft/hó).
– Andrássy út 55–57. VIII. em. 72. (1
szobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja:
7512 Ft/hó).
A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő piaci alapú bérlakásokban történő elhelyezésre.
– Irányi. u. 4–6. A. II. em. 18. (kétszobás, összkomfortos, 57 m²; bérleti díja:
48 450 Ft/hó).
– Irányi. u. 4–6. A. III. em. 31. (kétszobás, összkomfortos, 57 m²; bérleti
díja: 48 450 Ft/hó).
Az önkormányzat piaci alapú bérleményeire eredményesen az pályázhat:
– akinek a nettó együttes jövedelme
legalább ötszöröse a fizetendő lakbér
összegének,
– aki megfizeti a bérleti szerződés
megkötése előtt a meghatározott öszszegű óvadékot (145 350 Ft).
A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági
Garzonház lakóegységében történő
elhelyezésre:
– Dózsa György út 7. fszt. 18.
A garzonház kétszintes, a pályázható
garzonlakás alapterülete 30 m2, összkomfortos, amely a következő helyiségekből áll: egy szoba, konyha, fürdőszoba (WC-vel), bérleti díja: 5449 Ft.
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti
házaspárok/élettársak nyújthatják be
pályázatukat.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhelylyel rendelkeznek,
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai)
végzettségűek,
– készpénzzel, lakás-előtakarékossággal
vagy építési telekkel rendelkeznek,
– a pályázatot elnyert bérlők kötelesek
70 000 Ft óvadék megfizetésére.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő „Felkelő
Nap Háza” Ifjúsági Garzonház lakóegységében történő elhelyezésre:
– Fövenyes u. 1/2. I. em. 11.
A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház
hatszintes épületében (földszint +
négy emelet + tetőtér) a garzonlakások
átlagos alapterülete 40 m2. A lakások
a következő helyiségekből állnak: nappali, hálószoba, fürdőszoba, konyha,
kamra, WC.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 13. 12.00 óra
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. II. 23-as irodában.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a
www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-506;
66/886-502.

rint/gondozási óra lesz. Az intézményi térítési díj a szociális
segítés esetén 800 forint/óra. Személyi gondozásnál ugyanez
600 forint/óra. A támogatói szolgáltatás és a tanyagondnoki
szolgálat igénybevétele továbbra is térítésmentes marad. A
szakosított ellátáson belül az Ady Endre Utcai Idősek Otthonában az intézményi térítési díj havi 84 ezer forintról 95 ezer
forintra emelkedik.
Az önkormányzati intézményeknél
nem változik a térítési díj

Idén is meghirdeti a Nemzeti Ovi-Sport Programot az OviSport Alapítvány. A cél az, hogy az óvodások számos labdajáték (például kézilabda, foci, kosárlabda, tenisz, röplabda, lábtenisz vagy épp tollaslabda) alapjait sajátíthatják el. A
programban ezúttal egy kifejezetten óvodásoknak kifejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére alkalmas, speciális
méretű és kivitelezésű műfüves – multifunkciós pályára lehet
forrást lehívni. A javasolt helyszínek közt a Lencsési Óvoda
Napsugár óvodája, a Tündérkert óvoda és a Szigligeti utcai
óvoda merült fel.
Varga Diána

Az Életfa idősek otthonában továbbra is 95 100 forint/fő/
hó térítési díjat állapítanak meg. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállásán szintén a tavalyi díjakkal kell számolni.
Emelkedik a nyersanyagköltség a gyermekétkeztetésnél
A gyermekétkeztetésnél a nyersanyagköltség egy ellátottra
eső napi összege 295 forint/napról 375 forint/napra emelkedik.
A gondozás intézményi térítési díjánál az egy főre eső fizetési
kötelezettség 1510 forint/nap lesz. A Wlassics sétányon működő
játszóháznál ezentúl az első órától a hatodikig 200 forint/órás díjat
számolnak fel gyermekenként az igénybe vett étkezéssel együtt,
a hetedik órától plusz 150 forintot kell majd fizetni óránként.

A cél. hogy az ovisok elsajátítsák a labdajátékok alapjait

Több nagyvállalat is képviseltette magát
a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának ülésén
A CsabaParkban tartotta
soros ülését a közelmúltban a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja.
Békéscsaba önkormányzata a Békés Megyei Kormányhivatallal partnerségben sikeresen pályázott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program 6.8.2-15. kódszámú
„Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú
város területén és várostérségében” tárgyú pályázati
felhívásra. A Paktum projekt
1 104 000 000 Ft összegű támogatásban részesült. Az öszszegből hosszú távon kívánják
elősegíteni a városban és annak térségében a foglalkoztatottság javulását. Az Irányító
Csoport legutóbb a vállalkozói
igényeket igyekezett felmérni.
Az irányító csoport – azaz
a Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Bé-

kés Megyei Kormányhivatal,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – képviselői mellett Börcsök István,
a Bonduelle Central Europe
Kft. termelési vezetője és
Dobrocsi Nándor, a Csaba
Metál Zrt. pénzügyi igazgatója
mérlegelte a térségben felmerülő munkaerőhiány megoldásának lehetőségeit. Mindkét
cég több száz munkavállalót
foglalkoztat, tisztában vannak
a fennálló problémával.
– A Csaba Metál Zrt. Békés megye egyik legnagyobb
foglalkoztatója. Fontosnak
tartjuk, hogy a paktumban
jelen legyünk. Most még biztosítani tudjuk a szükséges
munkaerőt, de ha a jövőben
többletlétszám kell a növekvő
feladatok ellátásához, akkor
– összefogva a hivatalokkal
– nyilván könnyebben tudjuk
betölteni az álláshelyeket –
mondta Dobrocsi Nándor.
A paktum projekt fontos feladata, hogy a hosszú
távú, sikeres foglalkoztatás
eléréséhez szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat
továbbfejlessze. Továbbra is
napirenden vannak olyan lehetőségek, mint a képzés, át-

képzés lehetősége, a tömegközlekedés összekapcsolása
munkáltatói és munkavállalói
igényekkel. Az ülésen szóba
került egy információs iroda
nyitása is, ahol a munkavállalói és a munkaadói érdekek
közvetlenül találkozhatnak.
– A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztálya, valamint a járási
hivatalok foglalkoztatási osztályai továbbra is kiemelten
kezelik a térségben tevékenykedő vállalatok foglalkoztatással kapcsolatos igényeit.
A kormányhivatal szerepe a
paktumban a célcsoport
programba vonása, a
képzések biztosítása,
bérjellegű és egyéb
támogatások nyújtása és az álláskeresők felkészítése

arra, hogy a jövőben tartósan
helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon – fogalmazott
Pántya Imre főosztályvezetőhelyettes.
Herczeg Tamás, az irányító
csoport elnöke megjegyezte,
hogy amennyiben a kidolgozott
megvalósíthatósági
tanulmányokat és dokumentumokat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Irányító Hatósága elfogadja, kezdődhet a
program gyakorlati lépéseinek
kivitelezése.
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Bíró János: Utakra, járdákra van a legnagyobb igény
Legutóbb 2014-ben választottunk polgármestert és
önkormányzati képviselőket. A törvény szerint az országgyűlési képviselőkre
jövőre szavazhatunk majd,
azonban a települési polgármesterek és képviselők
választása 2019-ben lesz.
Lassan tehát a félidőhöz érkeznek a helyi képviselők.
Most induló sorozatunkban
arra kérjük őket, számoljanak be eddigi munkájukról
és arról, mit terveznek még
ebben a ciklusban.

– Játszótérfejlesztésről, járda- és útfelújításokról, a közvilágítás fejlesztéséről és egyes
területeken a csapadékvíz-elvezetés megoldásáról tudok
beszámolni. A gerlai, Pacsirta
utcai játszóteret fejlesztettük,
a Wenckheim térre padokat
helyeztünk ki. Nagyon örülök
annak, hogy a civilek együttműködésének is köszönhetően már nemcsak harangja van
Gerlának, hanem áll a harangláb is. Járdafelújítás történt a
Jegenye, a Gyöngy, a Kertes,
az Ady Endre és a Zrínyi utcában. A Fenyőfás, a Fecske és
a Nagyréti dűlőnél, valamint a
Madarász, a Babits, a Gyöngy
és a Kertes utcánál a földutakat javítottuk, a gerlai temető
környékét megszépítettük, és
több helyen javítottuk a közvilágítást is. Közösségformáló ereje van a gerlai falunapoknak, amit korábban Veres
András szervezett meg, tavaly
viszont már a Csabagyöngye

Kulturális Központ rendezte
és most is rájuk számítunk.
Az intézményeket is próbálom
segíteni, a Hajnal utcai óvoda
számára például a képviselői
alapból kültéri játszóeszközöket vettünk.
– Gerla esetében megkerülhetetlen a kastély kérdése.
– A kastély sorsának megoldása még várat magára,
viszont a kastélykert külső
részét egy gerlaiakból alakult kis csapat, a Wenckheim
Társaság társadalmi munkában gondozza. Annyiban tudom segíteni a munkájukat,
hogy a képviselői keretemből
vásárolok egy fűkaszát, amit
a Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt. használatra kiad nekik.
– Félidejénél tart a ciklus. Mit
tervez még a továbbiakban?
– A földutak javítása folyamatos feladat, több mint tíz
utcában igyekszünk javítani
a helyzeten mart aszfalttal
és az út szórásával. A Haj-

Bíró János, az 1-es számú választókerület képviselője

nal utcai óvodában egy 7 x
14 méteres fedett focipálya
építését tervezzük pályázat
bevonásával, a Vandháti
úti iskola előtt pedig zebrát szeretnénk. Tovább fejlesztjük a közvilágítást, és
reményeim szerint Gerlán
is lehet majd egy műfüves,
22 x 40 méteres labdarúgópálya. Bízom benne, hogy

találunk keretet a Gerlára
vezető kerékpárút megvalósítására. Bár tudom, hogy
a keretek nagyon szűkösek,
szeretném, hogy – akárcsak
Mezőmegyeren – belátható
időn belül Gerlán is szilárd
burkolatú utak legyenek,
ehhez azonban rengeteg
pénz kellene.
Mikóczy Erika

Fotó: Csabagyöngye

Bíró János az 1. számú választókerület egyéni képviselője,
az Északi és Keleti Városrészi
Településrészi Önkormányzat
elnöke, a lakásügyi bizottság,
valamint a közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság tagja.
– Képviselőként milyen kérésekkel keresik meg a körzetében a leggyakrabban?

– Nap mint nap szembesülök azzal, hogy jó dolog ugyan
a belváros rehabilitációja, de
az én körzetemben lakókat a
leginkább az érdekli, hogy a
saját legszűkebb környezetükben is jók legyenek a járdák, a dűlőutak és megszűnjenek a kátyúk. A legnagyobb
igény utakra és járdákra van,
szinte folyamatosan ezt kérik
tőlem. Az is kérésként merült
fel, hogy legyen térfigyelő kamera Gerlán, bízom benne,
hogy ezt sikerül elérnünk.
Hihetetlen nagy optimizmussal és rengeteg tervvel indultam képviselőként. Ennek a
ciklusnak a kezdetén sajnos
elvesztettem a feleségemet,
az ő halála után pedig szinte
még inkább a munkába vetettem magam. Igyekszem megtenni, amit lehet.
– Milyen fejlesztések valósultak meg az 1. számú
választókerületben, ebben a
ciklusban?

A gerlai haranglábat tavaly nyáron adták át

A gerlai falunap egyre népszerűbb az ottélők körében

Kamarai garanciavállalás
A hónap végéig zajlanak a
szintvizsgák a szakképzésben, megyei szinten több
mint ezer kilencedikes bizonyíthat. Ennek szervezését és anyagi fedezetét – a
képző iskolákkal együttműködve – az iparkamara vállalja a szakképzési törvénynek megfelelően.
Miért fontos a vizsga?
Azért, mert az eredménytől
függ, hogy megkezdhetik-e
külső gyakorlati képzőhelyen, azaz egy cégnél a
nyári, összefüggő szakmai
gyakorlatukat a diákok.
– A megyei szinten 32
szakmában zajló megmérettetés hátterét a kamara számára a Nemzetgazdasági
Minisztériummal kötött támogatási szerződés biztosítja
– hangsúlyozza Mészárosné
Szabó Anna, a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
szakképzési osztályvezetője.

Fotó: Rosta Tibor

A Hajnal utcai óvoda udvari játékeszközöket kapott

– A szakképzéssel kapcsolatos teendőink ellátásával 13 munkatársunk
foglalkozik, hiszen – mint
talán még mindig kevésbé
köztudott – 124 szakma
gondozása a kereskedelmi
és iparkamarák feladata. A
kamarai garanciavállalás
fogalma már 3 éve ismert,
ami azt jelenti, hogy a hároméves szakképzésben a
tanulóknak a sikeres szintvizsgát követően a nyári

H I R D E S S E N

gyakorlatukat már külső
képzőhelyen kell megkezdeniük. A külső képzőhellyel tanulószerződést
kötnek, mely jogviszony a
teljes képzési időre szól,
a szakmai bizonyítvány
megszerzéséig. Kivétel ez
alól akkor van, ha a tanulót a kamara valamilyen ok
miatt nem tudja elhelyezni külső gyakorlóhelyen
(földrajzi vagy egyéb akadályok). (x)
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Vetőmagot osztottak

„Európa a polgárokért”

Az öngondoskodást segíti az adomány

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az önkormányzat
a nehéz élethelyzetben
lévő családok részére
idén tavasszal is nyújtott természetbeni támogatást is. Szarvas Péter
polgármester és Herczeg
Tamás tanácsnok vetőmagot osztott a rászorulók részére, ezzel segítve
az öngondoskodást.
Szarvas Péter elmondta,
hogy Békéscsaba önkormányzata több formában
és többfajta támogatással
segíti a rászorulókat. Most –
az adomány természetéből
adódóan – olyan családokat
kerestek meg, akik kiskerttel
rendelkeznek.
– Itt nem óriási segítségről
van szó, 3760 forint értékű
egy-egy
vetőmagcsomag.
Ha viszont elvetik a magokat
az érintettek, akkor a munkájuk eredményeként ennek

Az európai polgári kezdeményezésekről tanácskoztak Békésen
Csordulásig megtelt a Békési Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ színházterme, a „Közösségek
hálózata a polgári kezdeményezés elemzésére az
európai demokrácia mentén” elnevezésű projekt
zárókonferenciájának nyitónapján.

az értéknek a többszörösét
teremtik elő és ezzel önmagukon segítenek – mondta
Herczeg Tamás.
Varga Évától, a családsegítő központ vezetőjétől
megtudtuk, hogy most mintegy száz család részesült
ilyen adományban, amelyben volt például bab, dughagyma, burgonya, borsó,
sárgarépa, petrezselyem,
retek és cukkíni is.
H. Sz.

5

Békés városa testvértelepülésekkel és partnervárosokkal összefogva adott be pályázatot 2015-ben, melyet az
Európai Unió audiovizuális
oktatási és kulturális ügynöksége támogatandónak ítélt.
A 2016 szeptemberében tartott békési nyitórendezvényt követően a
Vajdaságban, Lengyelországban, Erdélyben folytatódott az előadásokkal
és workshopokkal tarkított
rendezvénysorozat. Ez további lehetőséget biztosított civil szervezetek bemu-

tatkozására, jó gyakorlatok
prezentálására, illetve turisztikai és gazdasági kapcsolatok erősítésére is.
Izsó Gábor polgármester köszöntőjében kiemelte,
hogy széles körű információkkal és tudásanyaggal
gazdagodtak a résztvevők,
bízik benne, hogy az itt épített kapcsolatok a későbbiekben is hasznosulnak
majd.
– A projekt alapvető célkitűzése, hogy bővítsük ismereteinket, tájékoztassuk
a részt vevő települések lakosságát, népszerűsítsük az
aktív európai polgárság ideáját és a Európai Polgári Kezdeményezéseket – mondta a
városvezető.
Baran Ádám, a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület
munkaszer vezet-vezetője
prezentálta a projekt eddigi vívmányait, majd pedig a
szakmai programért felelős

EDGE ALONG

Networking Communities
Analyzing Citizens'
Initiative Along
the European Democracy

www.edgealong.eu
Szilágyi Tamás adjunktus
tartott nyitóelőadást „Európai integráció és demokratizálódás: negyed század a
mérlegen” címmel.
A további előadások betekintést adtak az Európai
Unió működésébe, a de-

mokratikus részvétel lehetőségeire fókuszálva. A
workshop során folytatták a
résztvevők a Gyergyószentmiklóson elkezdett munkát,
mely keretében egy Európai
Polgári kezdeményezést szimuláltak.
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2017. április 11., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: röplabdamérkőzés: BRSE–Jászberény
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek)
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör. kézilabda-mérkőzés: Békéscsaba–Kispest
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 12., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör. kézilabdamérkőzés: Törökszentmiklós
KE–Békés
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör. labdarúgómérkőzés: Békéscsaba–
Kozármisleny
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. április 17., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Napsugár Bábszínház
műsora
18.30 Hírek
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Kikötő (egyházi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Musical neked:
Békéscsaba a Musical
22.45 Híradó
23.05 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 18., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Generáció (ifjúsági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Áramlat-Flow (dok.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 13., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció (ifjúsági mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kultur. mag.)
21.00 Czinka Pannától
Pegéig 3/2. (dok.)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 3/1.
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 14., péntek
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: röplabdamérkőzés: BRSE–Jászberény
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
21.00 Horgászvizeink Békésben
(dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 15., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Zöld 7.
(környezetvédelmi mag.)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés: Békéscsaba–Kis
pest
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör. labdarúgómérkőzés: Békéscsaba–
Kozármisleny
22.30 Híradó
22.50 Kezdőkör (sportmagazin)
23.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
00.05 KÉPÚJSÁG

2017. április 16., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör. labdarúgómérkőzés: Békéscsaba–
Kozármisleny
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Üzleti Negyed
(gazdasági mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Híradó
22.50 Generáció (ifjúsági mag.)
23.20 Művészbejáró (kult. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. április 19., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Ikarosz zuhanása (dok.-f.)
21.55 Művészbejáró (kult. mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 20., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Épí-Tech (Építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig
3/3. (dok.)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 4/3.
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 21., péntek
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Épí-Tech (Építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Napsugár Bábszínház
műsora
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 22., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Generáció (ifjúsági mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Musical neked:
Békéscsaba a Musical
22.45 Híradó
23.05 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 23., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció (ifjúsági mag.)
10.50 Púder (női magazin)
11.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
16.30 Praktikák
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
23.00 Híradó
23.20 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6 Színes

Csabai Mérleg

A családok egységéért
A valós igényekre épül a program

Módszertani börze
A jó gyakorlatot mutatták be

Mozgásfejlesztésből kaptak ízelítőt a Békés megyei
óvodapedagógusok Békéscsabán, a Lencsési Óvodában rendezett módszertani
börzén. Ezzel a bemutatóval
indult a Tavaszi Pedagógiai
Napok programsorozata.
A program idén márciustól 2019. márciusig tart

A hátrányos helyzetben lévő
családok összekovácsolása,
egészségnevelés,
fejlesztő
programok,
rendezvények
szervezése – többek között
ezeket a programokat kívánja megvalósítani a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete, az „Együtt a család egységéért Békés megyében” című projekt keretében,
amelyre pályázat útján 40 millió forint támogatást nyertek.
Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének és a Mozgáskorlátozottak Egyesületei Or-

a

szágos Szövetségének elnöke
elmondta: a projekt keretében
szervezetük kifejezetten a
gyermekes szülőknek, a párkapcsolati, házassági és egyéb
családi ügyekben tanácsadást,
segítségnyújtást igénylő személyeknek, valamint a sajátos
vagy nehéz helyzetben lévő
családoknak, nagycsaládoknak, többgenerációs családoknak szóló programokat valósít
meg. Terveznek a család és
munka összeegyeztetését segítő tanácsadást, egészségre
nevelő, családi közösségépítő
rendezvényeket is.
A projektben foglaltakat
idén márciustól 2019 márciusáig valósítják meg. A két év
során több mint 500 önként
jelentkező családot vonnak
be a programba. Tiszó Irén
szakmai vezető kiemelte: a
legfontosabb céljuk, hogy kiszolgálják a valós igényeket,
ezért folyamatosan várják a
célcsoport tagjaitól a visszajelzéseket.
H. Sz.

Mint azt Simon Nóra Edina,
az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője
elmondta: a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében minden
intézménytípusban és minden
nevelési fokon szeretnének
olyan segítséget, tanácsot
adni és olyan jó gyakorlatokat bemutatni, amelyekből a
pedagógusok meríthetnek. A
Lencsési Óvoda az Oktatási
Hivatal bázisintézménye, és
ebben az intézménytípusban
kiválóan össze tudja fogni az
óvodapedagógusokat és be
tudja nekik mutatni a jó gyakorlatait – jegyezte meg a főosztályvezető.

A Lencsési Óvoda tagintézményében, a Napsugároviban dr. Ibos Gyuláné
vezetőhelyettes tartott rövid,
képes beszámolót az óvoda
elmúlt 15 évben elért eredményeiről, majd az óvodások
következtek. Bartók Nóra óvodapedagógus vezetésével a
sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztéséből tartottak bemutató foglalkozást.
Dr. Erdeiné Gergely Emőke
óvodavezető kiemelte, hogy a
Lencsési Óvoda mindhárom
telephelyén fogadnak – szakvélemény alapján és kijelölés
útján – sajátos nevelési igényű
gyerekeket. A Napsugároviban, amelynek tornatermében
a bemutató is zajlott, úgy alakítottak ki termeket már több mint
15 éve, hogy a mozgássérült,
hallássérült, vak kisgyermekekkel is hatékonyan tudjanak
foglalkozni, és az óvodapedagógusok is felkészültek a speciális területekre.
Mikóczy Erika

A Napsugárovi tornatermében bemutatót is tartottak

In memoriam
Bielek Gábor

Április 1-jén búcsúztatták
el és kísérték utolsó útjára
Bielek Gábor címzetes apátot, püspöki tanácsost, nyugalmazott plébánost, aki életének 88. évében, március
24-én hunyt el.
Gábor atyával – aki rengeteget dolgozott a jaminai Jézus Szíve templom
megépítéséért – nyugdíjba
vonulásakor, 2011-ben készítettünk interjút a Csabai
Mérlegbe. Akkor beszélt arról
is, hogy Békéscsaba meghatározó szerepet töltött be az
életében.
Ezek az ő gondolatai:
„1959–'60-ban jöttem először
Békéscsabára, és a fiatalokkal foglalkoztam. Akkor csupán fél évig maradhattam,
mert nem vették jó néven a
tevékenységemet. Büntetésből elhelyeztek Kórószigetre.
Ekkor harmincéves voltam.
Utána a hetvenes-nyolcvanas években kerültem vis�sza újra Csabára, a belvárosi
plébániára. Gitáros énekkart
szerveztem fiataloknak, ami
akkoriban országosan is igen
új kezdeményezésnek számított és megújulást hozott.
1990-ben utam a jaminai
gyülekezethez vezetett, és
Isten kegyelméből új templomot építhettem; a jaminai Jézus Szíve templomot, amelynek alapkövét kétévnyi itteni
szolgálatom után tettük le.
Patay László festőművészt

kértem fel a festmények elkészítésére, akinek keze munkáját dicséri a szegedi fogadalmi templom kupolája, de
a Parlamentben is megtalálhatók festményei. Példaértékű az az összefogás, amely
akkor a városban kialakult.
Az emberek összefogtak,
felekezeti hovatartozás nélkül gyűjtést szerveztek, s az
akkori városvezetés is kiállt
mellettem. A falakat díszítő,
több mint ötszáz négyzetméteres szekkó a második legnagyobb XX. századi ilyen
alkotás az országban. Mintegy ötszáz alakot ábrázol,
többek között engem és az
akkori városvezetés néhány
tagját is megörökítette Patay
László.”
Bielek Gábor emlékét szeretettel őrzik a hívek, és őrzik
a Jézus Szíve templom falai.
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KÖzéleT

EURÓPAI PARLAMENT
Nemzeti tojásstratégiára van szükség
Szomorú tény, hogy Magyarország ma már nem önellátó
tojásból. Ezért nemzeti tojásstratégiára, egy egymillió állományú baromﬁból
álló telepre, és mellette egy
megfelelő nagyságú központi tojásválogató rendszer
kiépítésére lenne szükség –
jelentette ki Erdős Norbert
európai parlamenti képviselő Békéscsabán, ahol
Végh Lászlóval, a Magyar
Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének
elnökével tárgyalt.
Végh László a találkozón elmondta, hogy a kevesebb mint
10 ezer termelő közül csak 550
üzem regisztrált hivatalosan,
míg a többiek döntően őstermelőként működnek, általában
kevesebb mint 300 tyúkot tartanak. A rendszerben a 2016os adatok alapján körülbelül
4 millió tyúk található, ebből
3,5 millió darabot nagyüzemi
rendszerben tenyésztenek. Ez
20-30 hazai vállalkozást jelent,
amelyek sok termelőnek nyújtanak biztos piacot és kiveszik
a részüket a vidéki foglalkoztatásból is.
A tojáságazat kihívásaira és lehetőségeire kitérve
Végh László elmondta, hogy
a magyar termelők versenyképes tyúkokkal dolgoznak,

különösen a Bábolna TETRA
tyúkfajta ér el kiváló eredményeket a tojások mennyisége
és minősége terén. A 4 millió
tyúkot figyelembe véve kár,
hogy csak két nagykereskedő:
a kerekegyházi Szíjjártó és a
bőnyi Farm Tojás foglalkozik
nagykereskedelemmel,
így
ugyanis a megtermelt tojásmennyiség majdnem fele nem
talál piacot. Ezért kellene az
egymillió állományú baromfiból álló telep és mellette egy
megfelelő nagyságú központi
tojás-válogató rendszer. Ezen
túlmenően a kistermelők, a
nagy előállítók, feldolgozók és
nagykereskedők összefogásával közös termelésszervezési rendszerek kialakítását
kellene ösztönözni.
Magyarország már nem önfenntartó tojásból. A kivitelünk
gyakorlatilag megszűnt, jelenleg néhány százalék csak, ez
létojást és tojásport takar. Az

import aránya ellenben nagy,
2013-ban például 500 millió
tojás érkezett hazánkba, főleg
Lengyelországból és Szlovákiából. A kis méretű tojások
importja és látszólagosan olcsóbb eladási ára hátrányosan érintette a magyarországi
gazdákat. Továbbá a múltban
a tojás magas áfatartalma is
jelentősen hátráltatta az ágazatot, nem beszélve arról,
hogy az import nagy része feketén került ide.
– Kifejezetten hálásak vagyunk a magyar kormánynak,
hogy a baromfihús mellett
a tojás áfáját is 5 százalékra csökkentette 2017-től. Ez
a lépés és az Elektronikus
Közútiáruforgalom-ellenőrző
Rendszer működésbe lépése
nagy arányban csökkenti az
áru illegális behozatalát és a
feketekereskedelmet – emelte
ki közösen Végh László és Erdős Norbert.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a
szociális célú segítő tevékenységek 2017. évi támogatásának
elnyerésére (Pályázati azonosító: E/SZOC/2017)
A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú
tevékenységének támogatása.
Pályázhat: Minden Békéscsabán
működő közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén.
Egy szervezet, közösség csak
egy pályázatot nyújthat be!
Támogatás kérhető az alábbi
témakörökben:
1. A szociális területen végzett tevékenységek.
2. Szociálisan hátrányos helyzetű
rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények, akciók.
A támogatás elnyerésének
módja és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek.
2. A pályázó fogalmazza meg a
tervezett tevékenység célját,
megvalósításának módját, részletes költségvetését.
3. A támogatás segélyezéshez
nem vehető igénybe.
4. A támogatás nyújtása utólagos
elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.
A pályázóval szemben támasztott jogszabályi feltételek:
• Az önkormányzati támogatások
nyújtásáról szóló 24/2013. (X.
4.) önkormányzati rendelet értelmében a szervezetek közül kizárólag a nyilvántartásba vett, jogi
személyiséggel bíró szervezetek
pályázhatnak. Nyilvántartásba
nem vett szervezetek csak ún.
pénzügyi lebonyolító szervezeten
keresztül nyújthatnak be pályázatot (ebben az esetben a támogatási szerződést az önkormányzat
a pénzügyi lebonyolítóval köti.)

• Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ára figyelemmel a
pályázónak a pályázati adatlapon
nyilatkoznia kell, hogy megfelel a
hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek,
valamint a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált és
meg nem fizetett adótartozása,
valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.
• Amennyiben szervezet pályázik, képviselőjének nyilatkoznia
kell, hogy az Áht. 50. §-ának
megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
• Nem részesülhet támogatásban
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Knyt.) 6. § (1)
bekezdésében meghatározott
személy, illetőleg szervezet (öszszeférhetetlenség).
• A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az
érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles,
hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában
meghatározott érintettség.
• Civil szervezettel mint támogatottal a támogató kizárólag akkor
köt szerződést, ha a pályázó az
egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 28–30. §-ában előírt
beszámolókészítési,
valamint
letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettségének a 2016. év
vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, amely
elérhető a www.bekescsaba.hu

oldalon, a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályán, 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11–
17. fszt. 10. sz. irodában.
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága
nevére, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. emelet 20.
sz. (Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztálya) alatti
címre kell beküldeni.
A borítékra és minden, a pályázattal kapcsolatos beadványra szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót:
E/SZOC/2017.
Elbírálás: 2017. május 24.
A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság, alapítványok esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése bírálja
el. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződés aláírására
akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás
alkalmazására formanyomtatványt
minden pénzforgalmi jelzőszámla
vonatkozásában a számlavezető
pénzintézettel nyilvántartásba veteti.
(A nyomtatványt a pályázati adatlappal együtt nem, csak a szerződéskötéskor kell benyújtani.)
A 2017. évi támogatás felhasználásáról 2018. március
31-éig kell elszámolni.
Minden olyan pályázó, amely
nem a támogatási szerződésben
meghatározott célra használja fel
az elnyert összeget vagy a pénzügyi elszámolása hiányos, illetve
késve érkezik, vagy nem számol
el, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság által meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségből 1 évre
automatikusan kizárásra kerül.
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A Békési Érték-mérő nyertesei
Erdélyben jártak
Az országos versenyben
való részvétel lehetősége
mellett egy háromnapos
tanulmányutat nyert az a
két csapat, amelyik a Békési Érték-mérő vetélkedő
megyei döntőjében a legjobban teljesített. A kiránduláson Erdély értékeivel
ismerkedtek, jártak Nagyszalontán, Magyarlónán,
Torockón, Kolozsváron és
Nagyváradon is.

A nyertesek Erdély értékeivel ismerkedtek

A Békés Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya
támogatásával hirdette meg
a Békési Érték-mérő vetélkedősorozatot. A településeken
megtartott iskolai válogatók
után zajlottak le a járási elődöntők két korosztályban: általános iskolák felső tagozatosai
és középiskolások vetélkedtek.
A legjobban teljesítő csapatok
jutottak a megyei döntőbe, ahol
az első helyezettek jutalma
az országos versenyen való
részvétel lehetősége mellett
egy háromnapos tanulmányút
volt Erdélyben, hogy a fiatalok
megismerkedjenek a külhoni
nemzeti értékekkel.
A két nyertes csapat négynégy tagja kísérőikkel március
24-én reggel indult útnak. Az
első állomás Nagyszalonta
volt, ahol megtekintették az
Arany János Emlékmúzeumot
és megemlékeztek a költőről.

Innen a Királyhágó felé vették
az irányt, fényképeket készítettek a gyönyörű panorámáról, és már itt megkóstolták az
igazi erdélyi kürtős kalácsot.
Körösfőn Péntek László,
a Rákóczi Kultúregylet elnöke várta a csapatot, mesélt
a település nevezetességeiről és Vasvári Pál életéről.
Magyarlónán a szállásadók
körbevezették a diákokat a
település templomában, meséltek annak történetéről,
majd egy templomkerti séta
zárta a napot.
A szombati nap Torockón
indult, a helyi Néprajzi Múzeumban tájékozódtak a kirándulók a település történetéről,
nevezetességeiről és az itt
lakók életéről. Igaz, csak a
távolból, de megcsodálták a
Székelykövet, majd túráztak a
Tordai-hasadékban. A tordai
sóbányáról, történetéről, jelenlegi állapotának kialakulá-

sáról az idegenvezető tartott
előadást, majd szabadfoglalkozás keretében ismerkedhetett a csoport a látványossággal. Kolozsváron megnézték
Mátyás király szülőházát,
szobrát, majd a Házsongárdi
temetőben nyugvó ismert
személyek síremlékeit látogatták meg.
Vasárnap Körösfőn kézműveseknél vásároltak vásárfiát, Nagyváradon megtekintették a város főbb
nevezetességeit, majd a
kora délutáni órákban indultak haza.
A diákok visszajelzései
alapján elmondható, hogy
tartalmas kiránduláson vettek részt a csapatok, és sok
élménnyel gazdagodtak. Jó
hangulatban telt el a három
nap, és hozzájárult ahhoz,
hogy az országos elődöntőre
jutott fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz.

Megszűnt több közigazgatási ügyintézéshez
kapcsolódó illeték és díj
Az állami rezsicsökkentés folytatásaként több
közigazgatási illeték és
igazgatási szolgáltatási díj
megszüntetéséről döntött
a parlament a Kormány javaslatára.
A Kormány tavaly lakossági
konzultációt tartott az ügyben
2016. július 11. és augusztus
20. között, amelynek a figyelembevételével készítették
elő a vonatkozó törvényjavaslatot.
A most elfogadott döntés
értelmében 2017. március
második felétől 20 hatósági eljárás díja szűnt meg,
amelyből 15 magánszemélyek, 5 pedig a vállalkozások
terheit csökkenti.
2017. március 16-ától többek között nem kell illetéket
fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak
az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a
magánútlevélért. Nem lesz
díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás
sem.
A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés
megkönnyítése érdekében
nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállításáért.
Megszüntetik továbbá a

Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére
vonatkozó illetéket is.
A vállalkozások terheit
a későbbiekben jelentősen
könnyíti, hogy mentesülnek
az illeték megfizetése alól
azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
szereplő adatokról állíttatnak
ki hatósági bizonyítványt,
vagy pedig kft.-t, egyéni
céget, közkereseti, betéti
társaságot jegyeztetnek be
a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Az építésügyi eljárási
szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken
vagy szűnik meg. A nem hi-

teles, elektronikus tulajdonilap-másolatot például évente kétszer díjmentesen lehet
lekérni.
A módosítás értelmében
illetékmentes lesz az öntözési berendezések engedélyezésének eljárása.
A döntés érinti az igazságszolgáltatást is, a továbbiakban nem kell díjat fizetni az
igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés
és a szakterület kiterjesztése
esetén.
Az újabb bürokráciacsökkentő intézkedés csak az idei
évben a magánszemélyeknek várhatóan közel 400 milliós, míg a vállalkozásoknak
mintegy 1,2 milliárd forintos
megtakarítást jelent majd.
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A röplabda és az Alföldvíz
Egy lépés közös kincsünkért

A környezettudatos gondolkodásra hívják fel a ﬁgyelmet
Környezetvédelmi együttműködési megállapodást
kötött a víz világnapján az
Alföldvíz Zrt. a Békéscsabai
Röplabda Sportegyesülettel. A rábízott természeti értékekért felelős szolgáltató
továbbra is nélkülözhetetlennek tartja, hogy felhívja
a ﬁgyelmet a környezettudatos gondolkodásra, a
környezet- és természetvédelem fontosságára.
A háromszoros magyar bajnok és Közép-európai Ligagyőztes csapat játékosai a
sikersorozat hatására egyre
népszerűbbek Békéscsabán
és az egész országban. Tálas Zsuzsanna elmondta: a
hétköznapokban is igyekeznek környezettudatosan és
példamutatóan élni.

– A civil életben főként
a szemét szelektív gyűjtésével tudok segíteni, illetve
az egyesülettől kapott kerékpárt használom. Nemcsak én, hanem a társaim is
előnyben részesítik a biciklit, ezzel a környezetvédelemért is teszünk valamennyit
– jegyezte meg a válogatott
feladó, Tálas Zsuzsanna.
Az Alföldvíz Zrt. tavaly
ősszel több megállapodást is
kötött a megye természetvédő szervezeteivel. Ezt követően merült fel a csabai klub
részéről, hogy a saját eszközeivel szintén csatlakozna
ehhez a munkához. Dr. Csák
Gyula, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója megjegyezte,
a mindennapi életben nem
is figyelünk rá, hogy a tevékenységeink során, két-há-

rom lépést követően a vízhez
jutunk. A világon a víz a legveszélyeztetettebb erőforrásunk. A vezérigazgató szerint a BRSE teljesítményét
már országszerte elismerik,
figyelnek rájuk, könnyebben
tudnak azonosulni a gondolkodásukkal.
A csabai egyesület elnöke, Baran Ádám hozzátette: az Európai Röplabda Szövetség már évekkel
korábban elindította Green
Way elnevezésű kampányát, melyet a nemzetközi
kupákban szereplő csapatoknak is meg kell jeleníteniük a fellépéseiken, ezért
játszottak a Bajnokok Ligája mérkőzéseken a zöldsárga színű Green Way
logóval ellátott labdával.
A sportvezető kiemelte: az Alföldvíz Zrt. rendezvényein rendszeresen
megjelennek majd a klub
játékosai, előzetesen népszerűsíti a BRSE ezeket a
rendezvényeket, hogy minél többen kapcsolódjanak
be ebbe a munkába. Baran
Ádám hozzátette, elkötelezettek a fenntartható fejlődés iránt, ennek jegyében
egy világításkorszerűsítési
pályázatot is beadtak a hazai szövetségnek, így egy
energiatakarékosabb megoldással segíthetik az egyik
helyi oktatási intézményt.
K. Dávid

Kick-box és jubileum

Diákbajnoksággal ünnepelt a sportegyesület

Mintegy 400 versenyző harcolt a diák- és utánpótlás-bajnokságon
Az ország legjobb ﬁatal
kick-boxosai érkeztek Békéscsabára március utolsó hétvégéjén. Mintegy
400 versenyző harcolt az
értékes helyezésekért a
diák- és utánpótlás-csapatbajnokságon. A szervező Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport
Egyesület a rangos viadalon ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját.
A csabai Debreczeni Team
és a fővárosi Halker-Király
Team versenyzői több súlycsoportban is nagy csatákat
vívtak a versenyen, de minden klub értékes helyezésekért érkezett a Viharsarokba.
A sportág utánpótlása már
több nemzetközi viadalon
megmérette magát 2017ben, ezúttal pedig hazai versenyen kellett bizonyítani.
– Nagyon keményen edzettünk az elmúlt hetekben-hónapokban. Számomra sokat

jelent, hogy hazai közönség
előtt versenyezhetek, itt van a
családom, a barátaim, jó érzés, hogy ott tudom magam
mögött őket – fogalmazott a
két kategóriában is induló,
már rutinosnak számító Bálint
Zoltán.
A verseny a hazai kick-box
élet legrangosabb diáksporteseménye. Jelentőségét növelte, hogy válogató ranglista
verseny is, így az eredmények befolyásolták a macedóniai utánpótlás Európa-bajnokságra történő kijutást.
– Most tartunk a tavaszi
szezon felénél, és több nemzetközi versenyen vagyunk
túl. Itt most csak magyarok
vannak, és kiéleződnek azok
a helyzetek, hogy kik az igazi ellenfelei egymásnak. Így
még jobban tudunk a következő versenyekre készülni –
emelte ki Debreczeni Dezső
vezetőedző.
A rendezvényt szervező
egyesület munkával ünnepel-

te fennállásának 35. évfordulóját, a születésnapról pedig
a torta sem hiányozhatott. A
klub nehéz körülmények között kezdte, de mindenkinek
igyekezett sportolási lehetőséget biztosítani.
– Amikor indult az egyesület, akkor heti egy óra edzéslehetőséget kaptam, de annak is nagyon örültem. Sok
szabadtéri edzést tartottunk,
a bemelegítés és a levezetés
is szabad téren ment, hogy
kihasználjuk az időt. Mindenki így kezdte, aztán szaporodtunk, jöttek az új szakosztályok, és ami nagyon fontos,
hogy az egyesület mindenkit
befogadott – hangsúlyozta
Gregor László, aki ott volt az
alapítók között.
Megyénk legjobb harcosai
a diákbajnokságot követően
sem álltak meg, azután már
újabb rangos nemzetközi
viadalon léptek tatamira az
olaszországi Milánóban.
Kovács Dávid

Kétezer négyütemű

Irány Thaiföld

Befutották a pályát

Először rendezték meg a 2000 darab speciális négyütemű fekvőtámasz teljesítésének napját a Csaba Center színpadán. Karsai
Zoltán edző 5 óra 20 perc alatt teljesítette a kihívást. Kollégája,
Huszár János szintén vállalt 1000 burpee-t, és menet közben többen is csatlakoztak hozzájuk.

Április első felében a thaiföldi ifjúsági súlyemelő-világbajnokságon vesz részt a békéscsabai Mitykó Veronika, Bökﬁ János
tanítványa. A 16 éves súlyemelő eddig négy országos csúcsot ért el. Thaiföldön a 2018-as ifjúsági olimpiai részvételért
is küzdenek a súlyemelők.

Összesen mintegy ezer középiskolás és általános iskolás tanuló rótta a köröket a Tünde utcai atlétikai centrumnál a közelmúltban. A hagyományoknak megfelelően ugyanis az itt
kialakított, egy kilométeres pályán rendezték meg a diákolimpiai és városi mezei futó bajnokságot.

A szezon végéig Boér irányít
A feljutás reményében
kezdte a tavaszi szezont
a Békéscsaba 1912 Előre
együttese a labdarúgó NB
II-ben. Zoran Spisljak a negyedik nyeretlen meccset
követően lemondott vezetőedzői posztjáról.
Már a tavaszi folytatás első
összecsapása sem sikerült
a legjobban, hazai pályán
1–1-re végzett az Előre a
Budaörssel szemben. Ezt
követően azonban három
vereség következett, közte
két nagy riválistól, a Soroksártól és a Puskás Akadémiától. Utóbbi mérkőzést

követően Zoran Spisljak felajánlotta lemondását.
A vezetőség a szezon végéig Boér Gábort bízta meg
a csapat irányításával. A
34 éves szakember korábban az Előre második csapatát vezette, majd Zoran

Spisljak mellett dolgozott
asszisztens edzőként. Boér
Gábor a Kisvárda elleni
0–0-s döntetlennel kezdett
a csapat élén, majd a lilafehérek 1–0-ra győztek Balmazújvárosban.
K. D.

Körbefutják Békés megyét
Idén március 28-án indult
a megyefutás. Tóth László
futónagykövet negyedik alkalommal hívta mozogni a
vállalkozó kedvűeket. 2014ben, amikor az első ilyen
rendezvény elrajtolt, az volt
a cél, hogy minél többen
húzzanak sportcipőt és tartsanak a futás hírnökeivel. A
kezdeményezés sikerrel járt,
iskolások, nyugdíjasok, aktív
dolgozók, kismamák, fiatalok, idősek, fiúk és lányok fogadták el az invitálást és tettek meg hosszabb-rövidebb
távot a program keretében.
Ebben az évben 52 városon, községen halad át a

megyefutás, 12 nap alatt 580
kilométert tesznek meg. Körbefutják a megyét, és azt szeretnék, ha minden településen
csatlakozna hozzájuk egy-egy
küldött, egy futó, aki átfut velük a szomszédos településre,

majd ott jelképesen továbbadná a stafétabotot a következő
település delegáltjának. Az
első kilométereket Zalai Mihály, a megyegyűlés elnöke is
együtt futotta Tóth Lászlóval.
B. O.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Célhoz ért az adomány

Két alapítvány kapta a bál bevételét

A csabai élet eseményei
Gécs Béla 80 éves

„A véremben van, hogy utánanézzek annak, ami érdekel”
Gécs Béla nyomdász, kéziszedő, tervező graﬁkus, tipográfus, helytörténeti kutató április 18-án lesz 80 éves. Hihetetlen, hiszen most is egy újabb könyvhöz gyűjt anyagokat, nyomdai szaklapban publikál és rendszeresen
olvashatják elődeinkről szóló helytörténeti írásait Békéscsaba anno rovatunkban is. Ráadásul már tervezgeti,
hogy jövőre, a város újratelepítésének 300. évfordulóját
mivel lehetne még emlékezetesebbé tenni. Szóval nyolcadik iksz ide vagy oda, az érdeklődése, tenni akarása
ma is a régi.

Az Esély és a mentősök alapítványa volt a kedvezményezett
Januárban tartották Békéscsabán a városi jótékonysági bált. A rendezvényen
összegyűlt pénz most ért
célhoz: az Esély Pedagógiai Központ Speciális
Nevelésért Alapítványa és
a Békéscsabai Mentőalapítvány a napokban kapott
950-950 ezer forintot az
adományokból.
A Vigadóban megrendezett városi jótékonysági bálon
mintegy százötven vendég
vett részt, és minden eddiginél több, 1,9 millió forint adomány gyűlt össze.
– Rekordösszegű ez az
adomány, köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Nagyon örülök
annak, hogy Békéscsabán
ilyen mértékben él a másokra való odafigyelés, él
az önzetlenség – fogalmazott Szarvas Péter polgármester.
A Speciális Nevelésért
Alapítvány elsődleges célja

a sajátos nevelési igényű
fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése. Az adományt több területen használják majd fel. Fejes István
kuratóriumi elnöktől megtudtuk, hogy a pénz egyharmadát az általános iskolások,
másik egyharmadát a szakiskolások táboroztatására
fordítják. A fennmaradó rész
egy utógondozói és nyomon
követői hálózaté lesz, amely
a korábban náluk végzett fiatalok életkörülményeit szeretné feltérképezni, későbbi
védett munkahelyek létrehozása érdekében.
A mentősök alapítványa
a Békéscsabán és a térségben élő 120 ezer ember
mentőellátását segíti. Ledzényi János, a kuratórium
alelnöke elmondta, hogy
az adományból eszközök
vásárlását tervezik, de szeretnének kicsit javítani a
munkakörülményeken is a
konyha felújításával.
M. Erika

– Az ötvenes évektől egészen 1993-ig a nyomda volt
az élete. Melyek voltak pályájának legfőbb állomásai?
– A kézzel fogható betűvel
való kapcsolatom 1954-ben
indult. Akkor a nyomdában
inaskodtam, és beleszerettem ebbe a munkába. Először
kéziszedő-tanuló, aztán szedő szakmunkás, majd termelésirányító diszpécser lettem.
Érdekelt a tipográfia, igyekeztem megtanulni mindent, így
a hetvenes évek elején már
tervező grafikusként és tipográfusként dolgoztam a Kner
Nyomdában. 1993-ban, a
grafikai műhely megszűnése
után küldtek nyugdíjba.

– Két évtizeden át az állami protokoll céljaira is készített nyomtatványokat. Mi a
felkérések története?
–
A
külügyminisztérium munkatársai láttak
egy nálunk készült csomagolóanyagot, és megkérdezték, készítenénk-e
protokoll célokra igényes
nyomtatványokat. Én vállaltam, így aztán 1973-tól
húsz éven át készítettem
lapokat,
ültetőkártyákat,
meghívókat. Indira Gandhi
látogatása után például
elmondták, hogy máskor
az efféle nyomtatványokat
otthagyták az asztalon a
vendégek, amit én készí-

Az első miniújság nyomtatásakor Gécs Béla Such Mihállyal

Gécs Béla otthonában, pár nappal a születésnapja előtt
tettem, azt viszont hazavitték. Mikor II. Erzsébet brit
uralkodó Magyarországra
jött, már nem dolgoztam a
nyomdában, de a bugaci
piknikjének menülaptervét
én készítettem.
– Az ön nevéhez fűződik
több tipográﬁai kiállítás és a
mini újságok készítése is.
– A budapesti tipográfiai kiállítást követően négy ilyen kiállítást szerveztem Békéscsabán.
Ezek a tárlatok olyan dolgokat
mutattak be, amelyek a nyomdászok munkájának részét
képezték, és az ő tevékenységüket emelték magasabb
szintre. Az első miniújságot,
a Békés Megyei Népújság 55
x 80 milliméteres változatát a
Tevan centenárium évében,
1989-ben készítettem. Aztán
egyre kisebbek és kisebbek
következtek, a mini Typográfia,
a Heti Mérleg, a Csabai Inter
Reklám, a Csabai Mérleg, végül 2015-ben a Gutenberg, ami
már csak 17 x 25 mm-es volt.

– 15 éven át tipográﬁai
szerkesztője volt lapunknak,
1993-tól írja és szerkeszti
a Békéscsaba anno várostörténeti sorozatot. 2000 és
2016 között összesen 11
könyve jelent meg. Mindemellett vezetőségi tag volt
a Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő Egyesületben.
Hogyan fér ennyi minden az
idejébe?
– A véremben van a kíváncsiság, és hogy utánanézzek
annak, ami érdekel. Ha valami motoszkál a fejemben, elkezdek kutatni, jegyzeteket,
fénymásolatokat
készítek,
aztán ezekből időről időre
megszületik valami. Szeretném, hogy elődeink tettei ne
merüljenek feledésbe, ezért
kutatok újabb és újabb érdekes történetek után a Csabai
Mérleg olvasói számára is.
(Az interjút teljes terjedelemben a behir.hu oldalon olvashatják).
Mikóczy Erika

Versmondó verseny Péter Erika gyerekzeteiből

Péter Erika a gyerekek körében versmondó versennyel ünnepelte születésnapját

Péter Erika egy egészen különleges rendezvénnyel ünnepelhette a 70. születésnapját. 115
békéscsabai kisiskolás vállalkozott arra, hogy a költőnő
egy-egy versét elszavalva még
emlékezetesebbé teszi ezt a
szép, kerek évfordulót.
Az emlékezetes nap története úgy indult, hogy a
Jankay-Kolozsvár y-Tevan
Gyűjtemény versmondó versenyt hirdetett Péter Erika
„gyerekzeteiből” alsó tagozatos iskolások részére.
– Már annak is örültem
volna, ha 30-40 gyerek vesz
részt ezen a versenyen. Álmomban sem gondoltam
volna, hogy 115 jelentkező tanulja meg és mondja el a költeményeimet. Nagyon boldog
vagyok, hiszen az az életcélom, hogy megszerettessem

a verseket a gyerekekkel. Már
kiskorban elültethető bennük,
hogy később irodalomszerető
felnőttekké váljanak, én ezen
munkálkodom – mondta Péter Erika, hozzátéve, hogy a
sok versenyző miatt a kisebbeknek és a nagyobbaknak
külön kategóriát indítottak.
A versenyen a megjelenteket Tímár Ella, az alapítvány
elnöke köszöntötte, a rendezvény moderátora Szegediné
Kozák Mária volt. A sok versenyzőre való tekintettel két
zsűri döntött.
Az egyik zsűri tagja, Komáromi Anett színművész
kiemelte: a versenyzők nagy
létszáma jelzi, hogy a kicsikben is megvan a magyar irodalom szeretete, megvan a
késztetés a versmondásra,
verstanulásra.

Herczeg Tamás a másik
zsűriből megjegyezte, nagyon
fontos, hogy az írott betűvel
való barátság korán kialakuljon, hiszen ez fejleszti a fantáziát, a gondolkodást. – Ez az
esemény különösen örömteli,
hisz békéscsabai költő verseit mondják el a békéscsabai
gyerekek. Ha az írott vers, a
szavalat és a közönség egymásra talál, akkor pedig mindnyájan igazán meghitt pillanatokat élhetünk át – fogalmazott
Herczeg Tamás.
A délután folyamán a gyerekeknek köszönhetően számos
ilyen pillanatnak lehetett tanúja
a közönség. Ráadásul minden
résztvevő ajándékot kapott az
ünnepelttől, a legeredményesebbek pedig értékes könyvutalvánnyal térhettek haza.
H. Sz., M. E.
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Csabai Mérleg

Komolyan lazulós Író-olvasó találkozó Morvai Ferenc élete
Fazekas Attila és a Blues Joy

Szilasi László tősgyökeres jaminai

Csath Róza naplókötete

Baji Miklós Zoltán, Fazekas Attila, Tímár Ella

Az író már dolgozik a legújabb könyvén

A könyv ötlete munkakapcsolatból született

A Komolyan lazulós című rendezvénysorozat legutóbbi vendége a sokak által művésztanárként ismert Fazekas Attila
festőművész, valamint zenekara, a Blues Joy volt. A 2014ben elindított Komolyan lazulós rendezvénysorozat koncepciója az volt, hogy olyan képzőművészeket mutassanak be,
akik a képalkotás mellett zenélnek is. A Munkácsy múzeum
Jankay Termében a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
képviseletében Tímár Ella önkormányzati képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Baji Miklós Zoltán tette fel kérdéseit. Az estek történetében most először volt olyan, hogy a
vendég alkotónak a tárlatát is a maga valójában tekinthették
meg a nézők. Fazekas Attilának ugyanis márciusban nyílt
önálló kiállítása a Munkácsy múzeum Tégla Termében.

Író-olvasó találkozót tartottak a Békés Megyei Könyvtárban
Szilasi Lászlóval. Az íróval ezúttal Elek Tibor, a Bárka főszerkesztője beszélgetett. Az irodalomtörténész és egyetemi tanár Szilasi László 1983-ban hagyta el Békéscsabát,
de mindig is tősgyökeres jaminai marad. A kérdésre, miszerint honnan jött, azt a választ adta, hogy Szegedről,
de Jaminán keresztül. Szilasi László számos díjat nyert,
köztük a József Attila-díjat, a Mészöly Miklós díjat, vagy
éppen a Rotary irodalmi díjat. Az író saját elmondása szerint nem szokott beszélni az éppen aktuális munkáiról, de
most kivételt tett. Elmondta: már dolgozik legújabb könyvén, amelyben saját életének egy komor fejezetét, betegségét, kórházi élményeit és gyógyulását meséli el.

Morvai Ferencnek, a Petőfi-kutatás szervezőjének és finanszírozójának történetét a Békés megyei származású író, Csath Róza
írta meg egy naplókötetben, amelyet a közelmúltban mutattak
be Békéscsabán. Morvai Ferenc egyszerre volt „kazánkirály”,
politikus és Petőfi-kutató. A rendszerváltás előtt politikai nézetei
miatt lett magánvállalkozó. A kazánokhoz fűződő szabadalmai
és a 200 főt foglalkoztató vállalatának köszönhetően a társasági
élet fontos szereplőjévé vált. A könyv ötlete egy munkakapcsolatból született meg. Csath Róza egykori újságíró nagy kihívásként
és lehetőségként tekintett a naplókötetre. A kötetről a Csabagyöngyében Niedzielsky Katalin beszélgetett Csath Rózával
és Morvai Ferenccel. Az esten kiderült az is, hogy a szerző egy
újabb könyvet ír Morvairól, és 27 évet felölelő Petőfi-kutatásáról.

Óriásfotók a Csabagyöngyében
Fülöp Péter óriásképeiből nyílt kiállítás a Csabagyöngye Panoráma Termében. A fotográfus elmondta,
hogy a fekete-fehér képeket
művészetközelibbnek érzi,
mert azok több mindent mutatnak meg a világ valóságából. Ahogy fogalmazott: a
felgyorsult világ tempója nem
igazán kedvez annak, hogy
az ember magára találjon, a
minimalista képi eszközvilággal ezért a csend felé, a megnyugvás felé szeretné elvinni
a képek nézőit. A tárlat április
21-éig tekinthető meg.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark. hu · facebook. com/korosokvolgye

Mozdulj ki a szabadba a

’Csabai Körtúra’
túraprogram keretében,

2017. április 22-én, szombaton
a Föld napja alkalmából!

A HANGULAT KEDVÉÉRT…
Tölts el egy kellemes napot Pósteleken! A túra a Körösök Völgye Látogatóközpontból indul. A pósteleki megérkezést követően egy közös ebéd következik, ezután szakvezető segítségével bejárjuk a Wenckheim-Széchenyi tanösvényt, majd
visszaindulás Békéscsabára. A túra kerékpárral teljesíthető.
Aki nem rendelkezik saját kerékpárral, korlátozott számban lehetőség van bérlésre a Körösök Völgye Látogatóközpontban.

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
Arany Jánosra emlékező

• Április 12., (szerda) 16.00:
Húsvéti kézműves-foglalkozás.

évfordulója alkalmából: Toldi képre-

• Április 13.,(csütörtök) 11.00:
Diafilmvetítés a tavaszi szünetben.

ban, online kvíz.

• Április 19., (szerda) 16.30:
Életvezetési kör a Jaminai Könyvtárban.

Részvételi díj: 700 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az ebéd
és a túravezetés költségét is.

Ünnepi nyitvatartás:

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

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS
A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Április 8., (szombat) 15.00
Megyeri Kézműves és Főzőműhely. Berzseléses és írókázott húsvéti tojásokat
készítünk Futóné Tóth Krisztina vezetésével, valamint Farkasné Szegfű Anikó
segítségével húsvéti fonottas kalácsot készítünk kemencében. A belépés díjtalan!
Április 12., (szerda) 15.00 Rímszerda – Juhász Gyulára emlékezünk
Április 21–22., (péntek–szombat) XI. Szent György-napi sárkányeregetés

PROGRAMOK:
• Április 11., (kedd) 11.00:
Rendhagyó irodalomóra a magyar
költészet napja alkalmából a Lencsési Könyvtárban.

• Április 20., (péntek) 18.00:
Born Gergely: Körösanya (előadás)
a Jaminai Könyvtárban.

A túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges,
amit a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail-címen vagy
telefonon a 06-66/445-885-s számon várunk legkésőbb
2017. április 20-áig.

Fotó: Bárány Erika

A VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtárban a Csabai
Bihargók Turista Egyesület
túraképeiből nyílt kiállítás. Az
egyesület 2002-ben alakult
azzal az elsődleges céllal,
hagy megismerje és megismertesse a Bihar-hegységet
és az Erdélyi Szigethegységet. Az egyesületnek jelenleg
mintegy 150 tagja van, a tagok
többsége békéscsabai, gyulai
vagy orosházi, de az ország
más szegleteiből is csatlakoztak hozzájuk. A túraképekből
összeállított tárlat április 20áig várja a látogatókat.

Indulás: 2017. április 22., szombat 9.00 óra, Békéscsaba,
Széchenyi liget, Körösök Völgye Látogatóközpont

Regisztráció

A Csabai Bihargók túraképei

ZÁRVA: április 14. (nagypéntek),
április 15. (nagyszombat), április 17.
(húsvéthétfő).
Nyitás április 18-án, kedden 11 órától.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása: 400 Ft/lemez.
• Nagy méretű kép nyomtatása mérettől függően 2000–6000 Ft-ig.

pályázatok

A Békés Megyei Könyvtár pályázatot

hirdet Arany János születésének 200.
gény, Toldi 3D makett, Toldi a médiáRészletek: https://tinyurl.com/lnvto96
Top 20 könyvek
2016-ban legtöbbet kölcsönzött könyvek listája (14 év alatti és 14 év feletti)
elérhető a könyvtár honlapján.
Büfé a könyvtárban!

Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be
egy finom kávéra, teára vagy válogas-

son 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/

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Április 6., 12., 13., 19. és 20.
16.00–17.30
Ovis angol White Anikóval

Április 8., (szombat) 15.00–17.00

Április 6., és 20., (csütörtök)
17.00–20.00
Ízvadász Főzőklub

Április 10., (hétfő)

Április 8., (szombat) 9.00–12.00
English Club White Anikóval
Április 8., (szombat) 9.30–14.00
Húsvéti játszóház

Népi díszítőművész szakkör
10.00–11.00

Baba-mama klub a jaminai védőnőkkel
Április 13., (csütörtök)
15.00-19.00

Csodaműhely – Papírfonás

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Április 8., (szombat) 10.00
Tavaszváró családi nap
Húsvéti dekorációk készítése Adorján
Lászlóné közreműködésével
Április 11., (kedd) 17.00
Boldogság Klub – Szamosvári Anita
vezetésével
Április 18., (kedd) 15.30
Művészet-történet
előadás-sorozat:
Érdekességek a XX. századból – A
neoavantgárd törekvésekről

Április 28., (péntek)
A XII. Országos Gyermek és Ifjúsági
Népi Kézműves Pályázat Dél-alföldi
Regionális Kiállítása a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület rendezésében
Április 14-15-én az Emlékház 10.00–
14.00 óráig nyitva, ápr. 16–17-én, húsvétkor zárva tart.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Negyedszázad a művészetért Kiállítás és ünnepi gálaműsor
25 éves a Békéstáji Művészeti Társaság

Jubilált a Csabai Színistúdió

A Csabagyöngyében Szarvas
Péter polgármester méltatta a
Békéstáji Művészeti Társaság
munkáját, kiemelve a kortárs
művészetek népszerűsítésében végzett tevékenységüket.
Aknay János, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke, Kossuth-díjas
festőművész megjegyezte: a
rendszerváltozás után sok-sok
csoport alakult az országban,
óriási optimizmusra vall, hogy
a Békéstáji most is megvan
és aktív. Mint mondta, az országos egyesületben azon is
dolgoznak, hogy az ehhez ha-

Fotó: Csabagyöngye

Huszonöt évvel ezelőtt
alakult meg a Békéstáji
Művészeti Társaság. A negyedszázados jubileumra
ünnepséggel, könyvbemutatóval és kiállítással készültek.

Az évfordulón ünnepséget is tartottak
sonló művészeti közösségek
ne csak szűkebb környezetükben legyenek ismertek.
Lonovics László, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke
negyedszázados történetüket
idézte fel. A társaság 1991-ben
alakult azzal a céllal, hogy a
helyi képző- és iparművészeket összefogja. A művészek
érdekeinek védelme mellett a
közízlés formálásában, a mű-

vészeti élet gazdagításában is
igen fontos szerepet vállaltak
és vállalnak ma is. Az évek
során számos kiállítást rendeztek, és 2003 óta nyaranta
művésztelepet is szerveznek.
Az ott készült alkotások nagy
részét Békéscsaba városának
adományozzák.
Az évforduló alkalmából kiállítás nyílt a Csabagyöngye Kulturális Központ
Békéstáji Galériájában, és
megjelent egy könyv is,
amelyben a társaság 46 ma
is alkotó művésze mellett
8, korábban elhunyt művészt is bemutatnak. A 120
oldalas kiadvány szerkesztője dr. Cs. Tóth János művészeti író, aki maga is az
alapítók közé tartozik, és az
első elnökség vezetőségi
tagja is volt.
Mikóczy Erika

Hirdessen
nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir. hu
7. Tv
6 6 / 74 0 - 7 0 0

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com
KIÁLLÍTÁSOK
• „Csak tiszta forrásból…” a határainkon belül és túl élő és alkotó magyar fotósok számára XV. alkalommal meghirdetett pályázat kiállítása
megtekinthető április 14-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig intézményünk
nagytermében.
• Április 7., péntek 17 óra – Galbicsekné Szajkó Magdolna hajtogatott papírmunkáiból összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja Fábián Zsolt, a
mezőberényi OPSKK munkatársa. Közreműködik Galbicsek Noémi (vers).
Megtekinthető április 21-éig hétköznapokon 8-tól 20 óráig.

Április 6., (csütörtök) 13.00–20.00

LIKE – Lézengő Ifjúság Kulturális
Eseménye. Helyszín: Szent István tér
TAVASZI FESZTIVÁL 2017
Április 6., (csütörtök) 17.00

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
• Április 7., péntek, 10-től 12 óráig – a Baba-mama klub vendége Mazán
Erzsébet óvónő. Húsvéti dekoráció és asztali díszek készítése.

máció zenei útja

KÖLTÉSZET NAPJA
• Április 10., hétfő 14.30 óra – A Nyugdíjasklub tagjai mondják el kedvenc
verseiket, majd közösen megkoszorúzzuk József Attila Lencsési úti szobrát. Közreműködik: Lustyik István, a Kemény Gitárklub vezetője.

Vendég: Hernádi Judit, Heilig Gábor

beszélgetés Ugron Zsolnával
Április 7., (péntek) 18.00

Calandrella Kamarakórus: A ReforÁprilis 11., (kedd) 19.00

Lövölde tér – Kern András estje
Április 14., (péntek) 20.00
Soulwave koncert

Április 16., (vasárnap) 19.30

A Filharmónia Magyarország rendezésében: Budapesti Fesztiválzenekar
Április 18., (kedd) 19.00

KIRÁNDULÁS
• Április 17., húsvéthétfő – a Természetjáró kör hagyományos gyalogtúrája a jaminai bányatavak mentén Szabadkígyósra, ismerkedés a kastéllyal
és a parkkal. Indulás 9.30-kor az Orosházi út – Povázsay utca sarkáról.
Várható hazaérkezés 13 óra után Szabadkígyós felől gyalog vagy autóbusszal.

Pesti Magyar Operett Színpad: Ope-

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
• Április 21., péntek 17 óra – A Paleolit klub vendége Birtalan Ildikó, a
NoCarb Noodle Kft. képviselője, aki ismerteti a cég termékskáláját, alapanyagait, felhasználási területeit és a készítmények egészségre gyakorolt
hatásait. A termékek szénhidrátmentesek, különösen cukorbetegek és
fogyókúrázók étrendjébe ajánlottak.

közös estje

rett nagykoncert

Április 21., (péntek) 19.00

Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán,
Kertész Ricsi és Szobácsi Gergő

Április 23., (vasárnap) 10.00
Kölyöksziget – Rendőrnap

tek a Csabagyöngye Hungarikum klubjában, ahol olyan
tárgyak láthatók, amelyek
jól tükrözik a stúdió elmúlt
25 évét és eredményeit. Így
többek közt szövegkönyveket, elismeréseket, fotókat is megtekinthetnek az
érdeklődők. A Csabai Színistúdió gálaműsorral is
ünnepelt, amelyben az egykori növendékeket is felsorakoztatta.
A csoport 2011-ben Csokonai Vitéz Mihály közösségi-díjban részesült, amely a

maga kategóriájában a legmagasabb állami kitüntetés,
2013-ban pedig a Vállalkozók Országos Szövetsége
Prima díjjal jutalmazta munkájukat. A Scherzo – Országos Musical Színpadok
Fesztiválján 2016-ban arany
minősítést értek el, illetve a
legjobb férfi szereplő díját
is megszerezték. A Magyar
Szín-Játékos
Szövetség
által megrendezett Impro
fesztiválon, 2017 januárjában szintén első helyezést
értek el.

Horgászﬁ lm a megye vizeiről
Újabb filmalkotás mutatja be
régiónk természetvilágát Békés
megye horgászvizei címmel. Az
ismeretterjesztő film a „Kikiriki
talán szerda van” és a „Hunor,
Magor nyomában” című alkotások folytatása. Az ötlet a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségétől jött, a cél az volt,
hogy megmutassák a megye
természeti szépségeit, vizeit,
horgászhelyeit. A látványos,
másfél órás ismeretterjesztő filmet Major Gyula rendezte, aki
egyben a film operatőre is volt.

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

Ugron Zsolna és a Hollóasszony –

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A stúdió arculata sokáig
formálódott, a repertoárban
ma már a zenés és a prózai
műfaj váltakozik. A jubileum
alkalmából kiállítást rendez-

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

• Április 21., péntek 17 óra – a Szolnoki Jászkun Fotóklub tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitása. A megjelenteket köszönti Takács
Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. Megtekinthető május 5-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
• Április 15., szombat, 10-től 12 óráig – Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, ékes tojások és asztali díszek készítése különféle technikákkal. A
foglalkozást Ujj Éva vezeti. A belépődíj: 2 db főtt tojás.

Huszonöt évvel ezelőtt,
pontosan 1992. március
20-án tartották a Csabai
Színistúdió első próbáját.
A színistúdió azzal a céllal alakult meg, hogy az
általános és középiskolás korosztály közelebb
kerülhessen a színház világához.

Április 26., (szerda) 19.00
Kiscsillag: Semmi konferencia
Szereplők: Lovasi András, Péterfy
Bori, Földes Eszter, Falusi Mariann,
Pásztor Anna, Varga Livius
Április 28. – május 1.
VIII. Békéscsabai Táncfesztivál és
XXIII. Táncgála
Május 4., (csütörtök) 19.00
Szentpéteri Csilla & Band
Koncertshow: Colors of Music
KIÁLLÍTÁSOK
Április 8., (szombat) 15.30
„A mi mesénk” című kiállítás megnyitója az Élményszínház fennállásának
10 éves évfordulója alkalmából
16.00 „A mi mesénk” playback színházi előadás
„25 éves a Csabai Színistúdió” – Kiállítás az elmúlt 25 év képeiből, plakátjaiból, ereklyéiből
Megtekinthető április 21-éig.
A Békéstáji Művészeti Társaság
megalakulásának 25. éves jubileuma
alkalmából rendezett kiállítás megtekinthető május 3-áig.
Fülöp Péter Óriásfotók című kiállítása
megtekinthető május 9-éig.
Programjainkról bővebben a
www.csabagyongye.com oldalon és
facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.

MESEHÁZ

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

APÁRÓL FIÚRA
2017. április 8-án, szombaton 14 órától
családi hagyományőrző délután a Meseházban.
Kalendárium: tojásfestés hagyományai
Műhelymunka: viaszolás, aranyporozás,
levélrátét és kosárka készítése textilből
Nagymama kamrája: csabai húsvéti étkek
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. április 12-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
ÁLDOZATHOZATAL
Andrej Tarkovszkij filmje, 1986.
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

12 HirDeTéseK

Csabai Mérleg

Csabai Kulturális Játékok
A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza – csatlakozva a Kovács Szilvia
ötletgazda (Karcag város alpolgármestere) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
című versenyt Békéscsabán

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki
konyhakertet, gondozza azt, termeszszen benne maga és családja számára minél több zöldséget, gyümölcsöt.
Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított
• Mini: 50 m2 alatt
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes
(zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt
kertek
Jelentkezési határidő:
2017. május 20.
Jelentkezési lap kérhető és
leadható:
• Lencsési Közösségi Ház (Féja
Géza tér 1.)
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar,
telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat
szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

•
•

lyezett, 3 különböző konyhakerti
növény termesztése történjen
A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényeinek megfelelően
A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes
A kert rendezett környezetben
helyezkedjen el
A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan
vezetett Permetezési napló
Előnyt élvez a komposztálás, öko/
bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása:
található benne madáretető, madáritató és madárodú, illetve ha
a kertben minél többféle fűszer és
gyógynövény található, és a kertet
több generáció műveli.
Az év témája: „hasznos rovarokat a
kertbe” – Külön előny, ha kertművelők minél több
hasznos rovart tartanak a kertjükben és
biztosítanak nekik életteret, különböző rovarbarát helyek kialakításával, illetve

•

minél több mézelő növényt termesztenek kertjükben a méhek
számára.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és különdíjak odaítélése
a Lencsési Közösségi Ház szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre,
minden kategória első helyezettje lesz
jogosult a helyi zsűri által tett külön
ajánlás alapján.
Országos díj:
• Györffy Sándor Munkácsydíjas
szobrász, Magyarország érdemes
művésze által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal
(június 01.–augusztus 15-ig) történik
előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember
30., szombaton 11 órakor a Lencsési
Közösségi Házban

Versmondó, prózamondó
és mesemondó versennyel
vette kezdetét idén a Csabai Kulturális Játékok programsorozata.
A játékok hátralévő rendezvényei a következők
lesznek:

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY általános iskolások
számára.
Helyszín, szervező: Békés
Megyei Könyvtár

2017. április 6.,
(csütörtök) 13.00 óra

VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Helyszín: Csabagyöngye
Kulturális Központ,
szervező: Meseház

VÁROSI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ ÉS

2017. április 7.,
(péntek) 9.00 óra

2017. április 29.,
(szombat) 11.00 óra
XXXIX. VÁROSI
GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS
Helyszín, szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
További információ:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Oktatási, Közművelődési és
Sport Osztály (66/523-800,
hudak@bekescsaba.hu)

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Békés megyében idén április
1. és 6. között tartják a Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya
koordinálásában a rókák soron következő veszettség elleni immunizálását.
A vakcinázott területen az
állat-egészségügyi hatóság
21 napos ebzárlatot, illetve
legeltetési tilalmat rendel
el, mely intézkedéseknek az

a célja, hogy a kijuttatott vakcinát tartalmazó csalétkeket
ne a háziállatok vegyék fel, hanem a rókák. A betegség elleni
küzdelem fontos részét képezi
az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása is.
Fontos tudni, hogy ha
imbolygó mozgású, sérült
vagy „szelíd” rókát találunk,
ne nyúljunk hozzá, hanem
azonnal tájékoztassuk a legközelebbi vadásztársaságot.

A veszettségről további
információk találhatók a
www.veszettsegmentesites.hu
oldalon.

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Bővebb felvilágosítás Takács Pétertől,
a Lencsési Közösségi Ház vezetőjétől
kérhető a 66/456-177-es telefonszámon
vagy a lencsesikozhaz@gmail.com
e-mail-címen.

Dimény József

Várjuk minden zöldség/gyümölcs-

termesztő kertművelő jelentkezését!

Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
+36-20/325-5367

Csabai Mérleg

KUlTÚra

Viva la Musical!
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Bábosok versenye a víz jegyében

Arany Kotta díjas a Vesztegzár a Grand Hotelben

A legjobb előadás díját Pozsgai Zsolt darabja kapta

„Érdekes időutazás a víz világnapján” – ez a hír ihlette
a IV. Bábos Drámaíró Verseny idei darabjait. A szinte
lehetetlennek tűnő küldetést a résztvevők fáradhatatlan munkájának és kreativitásának köszönhetően
idén is siker koronázta.

Az Arany Kotta díjat Szente Vajk rendező és a társulat vehette át
A Viva la Musical! internetes magazin szavazásán a
Békéscsabai Jókai Színház
Vesztegzár a Grand Hotelben című előadása nyerte
el a „Legjobb új vidéki musicalprodukció” kategóriában a 2016-os Arany Kotta
díjat. Az elismerést a Jókai
színházban egy musicalesten adták át.
Száguld az élet címmel rendhagyó összeállítással kedveskedtek a Békéscsabai
Jókai Színház színművészei,
amelyre természetesen megteltek a nagyszínpad előtti
széksorok. Olyan darabok
dallamai csendültek fel, mint
a Monte Cristo grófja, a Rómeó és Júlia, a Fame, a Mozart! és az Elisabeth. A sorból
pedig a Vesztegzár a Grand
Hotelben című előadás sem
maradhatott ki, amely a Legjobb új vidéki musicalprodukció díját nyerte el.
– A zenés színházra sokan
mondják, hogy könnyű műfaj,

de aki a kulisszák mögé néz,
az láthatja, hogy ez nem így
van. Hat éve döntöttük el, hogy
alapítunk egy díjat, amellyel elismerjük ezeket a művészeket
és a produkciókat. A végeredményt a szakmai zsűri véleménye és a közönség szavazatai alapján határozták meg
– fogalmazott Potyó Krisztián
kreatív menedzser.
A szakmai zsűri tagjai idén
Kékkovács Mara és Ágoston
Katalin színművésznők, valamint Somlai Valéria zongoraművész voltak. Az Arany
Kotta díjat Szente Vajk rendező és a társulat vehette át.
– Nekem a visszajelzés mindig a telt ház és a
pótszék, Békéscsabán ezt
megtapasztalhattam. Óriási
érdeklődés volt erre az előadásra. Természetesen nagyon örülünk ennek az elismerésnek, főként azért, mert
ezt a nézők adják – emelte ki
a darab rendezője.
A Vesztegzár a Grand
Hotelben az Arany Kotta-

szavazáson olyan előadásokat előzött meg, mint az
összesítésben
második
helyezett A padlás (szombathelyi Weöres Sándor
Színház, rendező: Horgas Ádám) és a harmadik
A muzsika hangja (Győri
Nemzeti Színház, rendező:
Szűcs Gábor) című előadások. A 2014-es sikere
után a legjobb musicalszínésznő kategóriában az
összesítésben Gubik Petra
(Marie Antoinette, Vesztegzár a Grand Hotelben, Nők
az idegösszeomlás szélén)
végzett a dobogó második
fokán.
– Ez egy nagyon jó dolog, hiszen a munkánkat is
elismerik ezzel a díjjal. Egy
jó szó is elég sokszor, de ennek a kitüntetésnek komoly
rangja van, ami azt bizonyítja, hogy jól dolgozunk, és
szakmailag rendben vannak
az előadások – fogalmazott
Seregi Zoltán, a teátrum
igazgatója.

A történet március 23-án
este indult, amikor a Békés
Megyei Hírlap aktuális számának tíz cikkcíme közül
Bali Boglárka, a Békéscsabai
Médiacentrum Kft. főszerkesztőjének kislánya kihúzta
az „Érdekes időutazás a víz
világnapján” címűt. Miután
a téma megvolt, a három
írónak, Tóth Réka Ágnesnek, Sebők Borbálának és
Pozsgai Zsoltnak mindössze
egyetlen éjszaka alatt kellett
e köré egy-egy darabot írnia.
A darabokat ezután a
Színház- és Filmművészeti
Egyetem bábrendező szakának három végzős hallgatója,
Szenteczki Zita, Szilágyi Bálint és Varsányi Péter állította
színpadra a pécsi Bóbita Bábszínház, a debreceni Vojtina
Bábszínház, a Békéscsabai
Napsugár Bábszínház, valamint a Jókai színház művé-

Az írók: Sebők Borbála, Pozsgai Zsolt és Tóth Réka Ágnes
szeinek közreműködésével.
Péntek reggeltől vasárnap
kora délutánig, mondhatni,
szinte megállás nélkül folyt a
munka, készültek a bábok, a
díszletek. A szereplők tanulták a szöveget, a dalokat, és
addig-addig csiszolták mindezt, mígnem az „őskáoszból”
színpadra álmodták az Oázist, a Csatornajárás és A
víz elrablása, avagy Lina és
a Nagyhatalmú Karbantartó
esete című bábdarabokat.
Vasárnap délután végül
három fantasztikus előadást
láthatott a Sík Ferenc Kamaratermet megtöltő közön-

Mindössze 46 óra állt rendelkezésre a bemutatóig

ség. A szakmai zsűri (Elek
Tibor, Zalán Tibor, Jászay
Tamás, Gimesi Dóra, Gabril
Cadariu), valamint a publikum döntött a díjakról. A
legjobb dráma díját Tóth
Réka Ágnes nyerte Oázis
című darabjával. A legjobb
rendező díját Szilágyi Bálint, a legjobb színész díját
Kalocsányi Gábor, a legjobb
színésznő díját Fekete Gréta kapta, a legváltozatosabb
karakter díját Balázs Csongor vehette át. A legjobb
előadás díját és a közönségdíjat Szenteczki Zita rendezésében, Pozsgai Zsolt A
víz elrablása, avagy Lina és
a Nagyhatalmú Karbantartó
esete című darabja, illetve
az azt színre vivő csapat
(Czumbil Örs, Baditz Dávid,
Fekete Gréta, Vadon Judit
és Barkó Réka) nyerte.
Lenkeﬁ Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója szerint kivételes alkalom volt a verseny
arra is, hogy összejöjjenek
a szakma képviselői, és
együtt dolgozzanak olyan
emberek, akik egyébként
nem találkoznak.

Meghívó
TERVEZD MEG TE AZ IGAZI,
HA MISÍTATL AN CSABAI
SZŐLŐPÁLINK A CÍMKÉJÉT!
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft. pályázatot ír ki a Békéscsabai Szőlőpálinka címkéjének megtervezésére.
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft. üzemelteti a kéthektáros
Csabagyöngye szőlőültetvényt, ahol sok más szőlőfajtán kívül helyet kap
a világ egyik legismertebb hibrid szőlőfajtája, a Csabagyöngye szőlő is.

CÍMKE MÉRETE, FORMÁJA:

A pályázó teljesen szabad kezet kap, mivel a címkét illetően nincs kötött
méret és forma. Ezenkívül nincs kötelezően megjelenítendő elem
sem. Teljesen az alkotó fantáziájára van bízva, hogyan is képzeli el az
üveg megjelenését. Légy kreatív, szívesen fogadunk bármilyen stílusú
pályaművet! Lehet hagyományos vagy éppen modern, a lényeg, hogy
igényes és minőségi legyen az általad leadott címketerv.
Fontos! Az üveg, amire a címke kerül, átlátszó, 0.33 l űrtartalmú.

LEADÁS:

A Magyar Zenés Színház előadása
2017. ÁPRILIS 7. 19.00
ÁPRILIS 8. 15.00 ÉS 19.00

A leadás kizárólag elektronikusan történik JPG/PDF formátumban
a bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu e-mail-címre. Az
e-mail tárgya: Csabai Szőlőpálinka 2017 + a pályázó neve. Egy pályázó maximum 3 munkát adhat le. Az e-mailben tüntesd fel elérhetőségeidet (cím, telefonszám).

DÍJAZÁS:

A főbb szerepekben:

A nyertes pályázó 50 000 Ft alkotói díjban részesül.

Békéscsabai Jókai Színház | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.| Telefon: 06 (66) 519-550
E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu | facebook.com/jokaiszinhaz.bekescsaba | www.jokaiszinhaz.hu

A pályázatot 2017. május 31-én, szerda éjfélkor szigorúan lezárjuk!

Teremi Trixi, Sáfár Mónika és Egyházi Géza

www.behir. hu

HATÁRIDŐ:

ELÉRHETŐSÉG:

Bék éscsabai Városfejlesztési Nonprofit K ft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
+36-66/510-131

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit
2017. április 12-én, szerdán 14.00 órára
a városháza dísztermébe, a

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETT
MAGYAROK EMLÉKNAPJA
alkalmából a kitelepítések megkezdésének
70. évfordulóján rendezett megemlékezésre.

PROGRAM
Himnusz
Megemlékező beszédek:
Szarvas Péter,
Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere,
Horváth Árpád, Gúta polgármestere,
Stubendek László, Észak-Komárom polgármestere,
Fehér István, az észak-komáromi
Selye János Gimnázium tanára.
Közreműködnek:
Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészek, az
átélők közül Barna Lajosné Takács Erzsébet és Isztin
Béláné Galgóczi Lídia, valamint az átélők unokái.
Az emlékezést követően koszorúzás
a városháza árkádsorán.
Szózat

14 színes

Lapszéli
TA R K A S ÁG O K

Csabai Mérleg

Munkácsy városa

Békéscsaba anno

Fényfestés a városházára

Jaminai életképek 1935

Az iktató
és a polgármester
A 1920-as évek közepén
kevés ember volt Csabán, aki
nem ismerte a város egykori
iktatóját, Pataki Szilárdot. Víg
kedélyű volt, igazi bohém. De
azért meg tudta tartani a hivatalával járó komolyságot.
Tagadhatatlan, sokszor előfordult, hogy az éjszakát nem az
ágyában töltötte. Szerette a víg
társaságot és a zenét, amelynek valósággal rajongója volt.
Olyannyira, hogy maga készítette hegedűjén olyan hangokat
csalt elő a szárazfából, hogy a
legelfásultabb hallgatójának is
könnyek szöktek a szemébe.
Egy átvirrasztott éjszaka után
Szilárd iktató úr délelőtt 11 órakor ballagott fel a városházára.
Amikor benyitott hivatali helyiségébe, megdöbbenve látta, hogy
az asztalnál ült Berthóty István
polgármester és szorgalmasan
iktatta az aktákat. Pataki Szilárd
nem jött zavarba és legszívélyesebb hangon köszöntötte az
asztalnál ülőt:
– Guten morgen herr Kollega...
A kisdobos hajdú
megmondta
Régen az 1920-as évek elején még nálunk is divatban volt,
hogy lakosságot érintő városházi sürgős híreket a hajdú kidobolta az utcasarkokon. Jó is volt
ez így – akkor. Egy alkalommal
megtörtént, hogy a község határában találtak egy elbitangolt
marhát. Jó kövér marha volt,
ennélfogva a bölcs tanács úgy
döntött, hogy kiméri a lakosság
közt. Természetesen hírül kellett
adni az érdekelteknek. Ez már
nem képzett semmi akadályt.
Egy órán belül már úton is volt
a kisdobos hajdú, és az utca
szögletében, maga köré gyűjtve
a kíváncsi tömeget, a következőket hirdette ki:
„Marhának kimérik a húst.
Egy kiló húsz krajcár.”
A képviselő és a távirat
Ez akkor történt, amikor
a táviratokat nem nyomtatott
betűkkel, hanem kézírással
látták el. A községi képviselő-testületnek tagja volt Veres András. Karácsony előtt
egy táviratot kézbesítettek
neki. A Miska ﬁa küldte, aki
katonaként töltötte szolgálati
idejét, és arra kérte az öreget, küldjön egy pár koronát,
hogy az ünnepre hazajöhessen.
– Küldeni kell neki, mondta a
feleségének!
– De aztán biztosan tudja kegyelmed, hogy a Miska küldte
ezt a telegrámot!
– Hát csak megismerem a
ﬁam írását – válaszolta Veres.
Biztos hely Pest
Két parasztember beszélget.
Kérdezi az egyik:
– Minek küldte fel a lányát
Pestre szolgálni? Baja eshet!
– Á dehogy. Biztonságban
van, most is azt írta, hogy rendőri felügyelet alatt áll.
Gécs Béla gyűjtése

Különleges élményben lehetett része azoknak, akik
március 24-én este a Szent
István téren jártak. Este
nyolckor ugyanis kihunytak
a közvilágítás fényei, helyette viszont a városháza épületét árasztotta el a fény, mégpedig nem is akármilyen.
A Békéscsaba Munkácsy
városa című, 12 perces alkotás és a fényfestés révén
látványos, színes formákkal
kelt életre az épület. A falon elevenedtek meg a festő
munkásságát, életét, illetve
Békéscsaba történetét, látványosságait és híres, sikeres embereit idéző képek.

A film a Munkácsy Mihály
Múzeum
kezdeményezésére készült. Ando György
igazgató elmondta, az volt a
szándékuk, hogy tudatosítsák: nem csupán a kolbász
fővárosának számít Békéscsaba, hanem Munkácsy
városának is, aki hosszú időt
töltött el itt.
Bár az épület előtti fák
lombosodása erősen behatárolja azokat az időpontokat,
amikor alkalmas a városháza
fala egy ilyen látványosságra,
az érdeklődést és a sikert látva, elképzelhető, hogy újabb
vetítéssel is meglepi majd a
múzeum a csabaiakat.
Zsíros András

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.

Az egykori Csaba határában
– a téglavető gödrökön túl – a
csabai földművelők 1763-tól
966 kisholdnyi szőlős területet birtokoltak. A szegény tótzsellérek a növekvő házadók
miatt egyre többen mentek ki
a szőlőkbe. Növekvő számuk
miatt alakult ki a szőlőstelep.
A telepesek 1883-tól sikertelenül követelték a Csabáról
való leválást. Ha az elszakadás nem is sikerült, de 1900tól Csaba-Erzsébethely nevet
viselhette a város legnagyobb
kiterjedésű kerülete.
A név Erzsébethelyre rövidült, a köznyelv azonban
leginkább Jaminaként nevezte. Amint a gyáripari szintű
tégla- és cserépgyártás meghonosodott Jaminában, a
lakosság létszáma megnőtt,
1935-re tizenkétezer fölé növekedett. A téglaiparban főleg
az itt élő munkások, munkásnők dolgoztak. A városrész

Szent László Békéscsabán és Dél-Itáliában

A mai Olaszország déli
csücskében, Calabriában
található egy kis község,
Altomonte, ahol egy, a magyar Szent László (1046?–
1095) királyt ábrázoló gótikus templomi festményt
őriznek. De mi keresnivalója van egy magyar Árpád-házi uralkodónak egy
négyezer lelkes kis olasz
hegyi faluban másfél ezer
kilométerre a hazától?

ri hűségében és félelmet nem
ismerő harci kedvében méltó
utódjának bizonyult a nagy
elődnek, Szent Lászlónak, ki
egykoron hasonló hévvel állt
ki saját testvére, Géza mellett
a Salamonnal szemben vívott
harcokban.
1347-ben Lajos elfoglalta
Nápolyt és elűzte Johannát.
A magyarbarát di Sangineto
lovag visszavonult, hazatért családi birtokára, ahol a
maga által felújíttatott templomban helyezte el az egykori urainak emlékét őrző Szent
László-festményt.

festeni Erzsébethelyről, azt
írta, hogy „Jamina az egyesületek földje”. Erzsébethely kultúrájának színezetét valóban
az egyesületek adták. Két daloskör, két olvasókör, nyugdíjasok köre, az evangélikus és
katolikus egyház legényegyletei is sikeresen működtek akkoriban, sőt, az Erzsébethelyi
Daloskör országos hírűvé vált.
Erzsébethely legnagyobb
gondja az volt, hogy rengeteg szegény család élt ott, a
keresetek nyomorúságosak
voltak, a gyári munkások
mindössze két-három pengőt
kerestek hetente. Rengeteg
volt a beteg ember, „dúsan
tenyészett a tüdővész”.
A harmincas években ezt
az életképet rögzítette a sajtó
Békéscsaba legnépesebb kerületéről, s a jaminaiak helyzete még a rákövetkező évtizedben sem lett derűsebb.
Gécs Béla

Mobiltelefon és drogok

MESÉLŐ MÚZEUM

A 14. század elején – az Árpád-ház kihalását követően
– I. Károly (Károly Róbert,
Caroberto) révén az Anjouk
léptek Magyarország trónjára. A magyarországi Anjou
uralkodók Szent Lászlóban
a lovagi erények eszményi
példáját, az erényes hős elődöt tisztelték, és csodálattal
adóztak személyének.
E tisztelet átragadhatott
a magyar Anjouk párthíveire
is: Filippo di Sangineto lovag,
Altomonte ura, a nápolyi trón
körül támadt dinasztikus hatalmi villongásban a Nápolyi Johanna képviselte „helyi”
erőkkel szemben az Anjouk
magyarországi ágához, a magyar herceg, András mellé
csatlakozott. 1345-ben Johanna emberei az aversai
Anjou-udvarházban megölték Andrást, minek hatására
megindultak a báty, a magyar
uralkodó, I. (Nagy) Lajos itáliai
kalandjai. A lovagkirály testvé-

girbe-gurba utcáin sok apró
gyermek játszott. Legtöbbjük
rendes, észre lehetett venni
rajtuk az anyai gondoskodás
nyomait. De ruhájukon nagy
foltokban tarkállott a szegénység. Nagyon sok családban
eredménytelen volt a munkakeresés, hiába várakoztak
a gyárak kapui előtt. A város
igyekezett segíteni a rászorulókon, 1934 decemberétől 4
hónap alatt 38 275 adag ételt
osztottak szét. A Rosenthal
Andor által létesített napközi
otthonban 85 gyerekre vigyáztak az evangélikus egyház diakonissza nővérei. Az óvoda 80
férőhelyes volt, benne kétszer
annyian szorongtak.
Az új, kiosztott portákon
1200 ház épült egy évtized
alatt. Csaba külső kerületében
fejlődésnek indult a kultúra is.
A Békésmegyei Közlöny tudósítója négy egymást követő
számában hű képet igyekezett

A Munkácsy Mihály Múzeum Aki vizet fakasztott a
sziklából, Szent László király
emlékezete címen, a 2017-es
országos Szent László Emlékévhez kapcsolódóan kiállítást rendez a múzeum Tégla
Termében 2017. április 13. és
május 25. között. A tárlaton a
látogatók hasonló érdekességgel ismerkedhetnek meg
az uralkodóval kapcsolatban.
(A fenti témához bővebben
lásd Csorba László: Szent
László-kép
Altomontéban.
História 2003, 5-6).
Nagy Balázs régész

A KEF a ﬁatalokat fenyegető veszélyekről
A herbál nevű szer a legkedveltebb a mai drogfogyasztók közt, a legveszélyeztetettebb korosztály pedig
a 14 és 18 éves ﬁataloké
– derült ki a Békés Megyei
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum legutóbbi ülésén.
Mint azt Herczeg Tamás tanácsnok elmondta, a fórum
célközönsége ezúttal a pedagógusok, a szociális területen
és az egészségügyi alapellátásban dolgozók voltak. Ők
arról kaphattak naprakész tájékoztatást, hogy a fiatalokat
milyen veszélyek fenyegetik.
Kotróczóné Antal Terézia,
Békés megyei vezető védőnő kiemelte: olyan gyorsan
változik a drogtérkép, annyira változnak a fiatalok által
használt szerek, hogy erről
folyamatosan informálni kell
a szakembereket. A generációk közötti különbségekre
hívta fel a figyelmet Szicsek

Margit szakpszichológus, hiszen mint mondta, számos
olyan új dolog jelent meg a
fiatalok életében, amely régen nem volt. Ilyen például a
mobiltelefon. Kiemelte, tisztában kell lennünk azzal, milyen
veszélyeket rejtenek ezek az
eszközök. Az ülésen Kárász
László vezető mentőtiszt a
ma divatos designer drogok
hatásairól beszélt, amely
nem csak nagyvárosokhoz
kötött, hiszen Békés megyében is nap mint nap riasztják
a mentőket módosult tudatállapotban lévő fiatalokhoz.
– Az elmúlt egy évben
Békés megyében 68 olyan
esetnél volt kint a mentő,
ahol a designer drog jelenléte felmerült. Akiket elláttunk,
azok nagyjából háromnegyede volt férfi. Megdöbbentő,
hogy az érintettek fele 18 év
alatti volt – tudtuk meg Kárász Lászlótól.
Balázs Anett

A jövő digitális – tanulj meg élni benne!
Békéscsabán május 4-én ingyenes informatikai
képzés indul kezdőknek!
A képzés helye: Békéscsaba,
Békés Megyei Könyvtár
Korhatár: 16–65 év

06 20 335 1053
Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
A szakképzés és
felnőttképzés szolgálatában

Csabai Mérleg

színes

Trefort bicentenárium

A gazdaság fejlődéséhez szakemberek kellenek
Trefort Ágoston, Békés
megyei kötődésű közoktatási és vallásügyi miniszter születésének 200.
évfordulójára emlékeztek
Békéscsabán a nevét viselő szakiskola pedagógusai
és diákjai a közelmúltban.
Az ünnepségen felavatták
a múzeumot és leleplezték az új helyre költöztetett
Trefort-szobrot is.
Az eseményen a Békés Megyei Önkormányzat részéről Mucsi András méltatta
a néhai politikus munkáját.
Mint mondta, Trefort Ágoston már a maga korában
kijelentette, hogy az ipar és
a gazdaság fejlődéséhez
megfelelően képzett szakemberek kellenek.
Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum
(BSZC) főigazgatója kiemelte:
Trefort fektette le a szakképzés alapjait hazánkban. Ezt
a szellemiséget szeretné az
intézmény továbbvinni, hisz
Magyarországon nagy szükség van szakemberekre.
– Szeretnénk emelni a
szakképzés presztízsét. Ma a
munkaerőpiacon egyes szakmákból hiány van, erre szeret-

15

GÓLYAHÍREK

Megérkezett a Békéscsabai Médiacentrum gólyája
Nagy örömünkre egyszerre több „gólyahírrel” is
szolgálhatunk olvasóinknak. Megérkezett ugyanis
az a gólya, akit tavaly fogadott örökbe a Békéscsabai
Médiacentrum. Ráadásul
márciusban kollégáinknak
is gyermekeik születtek.

nénk gyorsan reagálni képzéseinkkel, hogy a munkáltatók
képzett munkaerőhöz jussanak, a nálunk végzett tanulók
pedig biztosan el tudjanak helyezkedni – fogalmazott Mucsi
Balázs.
Az iskolaépület avatásának 46. évfordulóján új, központi helyre került a névadó
szobra, és átadták a Trefort
Ágoston Múzeumot is.
– A tanonciskolák alapításával, a különböző művészeti
képzések elindításával hihetetlenül pozitív hatást fejtett ki
a 19. században a magyarságra Trefort, ezért mi ezt az
irányt szeretnénk követni. Korábban nem túl gyakran esett
szó Trefort Ágostonról, de az
elmúlt két évben a középpontba helyeztük személyiségét,

hogy minél jobban megismerjék névadónkat a tanulók – tájékoztatott Kiss Mihály, a BSZC
Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának igazgatója.
A múzeumban, főként
Csuba Zoltán nyugdíjas pedagógusnak köszönhetően, a
hazai tanonciskolák tárgyi emlékeivel ismerkedhetnek meg
a diákok. A tárgyak között van
például gyönyörű kézírással
készült, 120 éves napló, de kalamáris vagy palatábla is.
Az iskola igazgatója szerint
jó úton halad az intézmény afelé, hogy Trefort Ágoston szellemiségét továbbörökítse, mivel
például az országos szakmai
versenyeken diákjaik kiemelkedő eredményeket érnek el.
Zámbori Eszter

Olvasóink ismét a nap 24
órájában láthatják a békéscsabai Szeberényi Gusztáv
Adolf Evangélikus Általános
Iskola melletti kéményen
lakó gólyát, akit tavaly fogadtunk örökbe. A visszatérő
madarat az iskola diákjai és
pedagógusai is nagy lelkesedéssel fogadták. Azonban
nemcsak ők, hanem a behir.
hu oldal olvasói is láthatják a
gólya mindennapjait, hiszen
egy kamera mutatja őt a nap
huszonnégy órájában.
Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum
ügyvezetője kiemelte, a
szerkesztőség olyan értékeket szeretne bemutatni,
amelyek meghatározó fontosságúak a város életében, ezeknek a közvetíté-

Az iskola melletti kéményre visszatért a behir gólya
sében pedig a békéscsabai
intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatos az
együttműködés. A békéscsabai gólyacsalád életébe
bárki betekinthet a behir.
hu youtube csatornáján keresztül.
Szintén „gólyahírünk”, hogy
március 15-én megszületett
operatőr kollégánk, Tóth Áron
és felesége, Tóth Bianka má-

sodik gyermeke, Tóth Lóránt
Ádám, akit otthon nővérkéje,
Tóth Lotti Bianka már nagyon
várt.
A Békéscsabai Médiacentrumot egy házaspár is
gazdagítja: Vágvölgyi Nóra
és Busi Ottó szerkesztőként
dolgozik nálunk. Március
26-án az ő családjuk is bővült, megszületett első gyermekük, Busi Lili.

Szépkorúak

Pataj Jánosné 95 éves

Juhász Károlyné 90 éves

Kovács István 90 éves

Vágvölgyi Nóra és Busi Ottó kollégánk
kislánya, Lili március 26-án született

Tóth Áron kollégánk és felesége, Tóth Bianka
ﬁa, Lóránt Ádám március 15-én született

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.
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
fúrott kúttal eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.
OKTATÁS
Angol gyerekeknek, felnőtteknek. Tel.: 70/450-3228.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: MTD típ.
900 W-os fűnyíró, bordó virágú
magas leander, új 178 x 228 cmes, zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú asztalterítő, még
nem használt, asztalhoz tapadó
hús-, zöldségdaráló, hollóházi 6
személyes (6 tányér, 6 csésze) kávésgarnitúra, egystílusú üveg süteményes- és kompótosgarnitúra,
új ülőkés hátizsák, új ülőkés táska,
új, L-es férfi Levi’s farmerdzseki.
Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.
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Húsvéti kamratöltô nap

a CsabaParkban

2017. április 9-én, vasárnap 9-18 óráig
Szerezze be nálunk a húsvéti sonkát, kolbászt! A CsabaPark húsboltja
felkészült az ünnepekre, sonka- és kolbászvásárral várja vásárlóit.
Jöjjön, és töltsön el egy kellemes napot családjával a húsvétra
készülődve az újra zöldbe boruló CsabaParkban, április 9-én!

Amivel és akikkel várjuk:
ZENÉS GYERMEKMŰSOROK
ÉVI TÜNDÉR

BODROGKÖZI RITA

HÚSVÉTI JÁTÉKOK

CSOKIKÉSZÍTÉS, KALÁCSFONÁS
ÁLLATSIMOGATÓ
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Délben 500 forintért meg is ebédelhet
a CsabaParkban!
CsabaPark, Békéscsaba, Gyulai út 2.
Részletes program a CsabaPark facebook oldalán
és a www.csabapark.com oldalon
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