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Vitézi játékok

Negyedszer idézték meg a középkort

Korhű jelmezekben nyitották meg a vitézi játékokat
Bajvívás, íjászverseny, trubadúrok éneke – mindez a látogatók szeme előtt és füle hallatára. Negyedik alkalommal idézte meg a középkort a Munkácsy Mihály Múzeum.
Az idei Békéscsabai Vitézi Játékokon nemcsak megcsodálhatták a nézők a fegyvereket, hanem ki is próbálhatták azokat.
Korhű jelmezekbe öltözött
királyi udvar tagjai sétáltak végig Békéscsabán, az
Andrássy úttól egészen a
Gabonamúzeum mellett kialakított térig, ahol lovagi
tornára gyűlt össze a vendégsereg. A vitézi játékokon
a megyeszékhely „népe"
mellett a testvérvárosokból
is érkeztek követek, akiket
Kiss Tibor alpolgármester
illő módon köszöntött.
A lovagi tornán bemutatott
viadalok szerepe valójában
persze az volt, hogy a látogatók közelről is megismerkedhessenek a korra jellemző
haditechnikával. A kétnapos
rendezvényen a magyar
honfoglalás korától egészen
a tizenötödik századig tartó időszakot mutatták be a
fegyverek, használati tár-

gyak és ruhák segítségével.
Igyekeztek mindent a lehető
leghitelesebben visszaadni.
– A keretjátékot is igyekeztem úgy összeállítani, hogy
az a korabeli lovagi tornák
hangulatát adja vissza. Volt
udvarmesterünk, aki levezette a programot, volt fanfár, az
egyes elemek és fellépők között pedig figyelemfelhívásként harsonák szólaltak meg
– jegyezte meg Medgyesi
Pál, a vitézi játékok főszervezője, a Munkácsy múzeum
igazgatóhelyettese.
A szervezők szerint a rendezvény sikere annak köszönhető, hogy a középkor
iránti érdeklődés reneszánszát éli. Ezt mutatja, hogy
egyre több regény és film is
feldolgozza ezt a korszakot.
Zs. A.

Befejeződött az M-FlexiLog
3 milliárdos beruházása 5. oldal

Elismeréseket adtak át a
rend őreinek 9. oldal

Átadták a gimnázium sportcsarnokát

Istentisztelet, ﬂashmob, tornabemutató és kézilabda-mérkőzés a megnyitón
Régi álom volt, hogy sportcsarnokot kapjon a Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus iskola, ahova ma
már több mint ezerháromszázan járnak. Az álmot
jó néhány évvel ezelőtt az
intézmény előző igazgatója, Kolarovszki Zoltán fogalmazta meg, és most valósággá vált, április 30-án
hivatalosan is átadták az
intézmény sportcsarnokát
a Luther utcai gyülekezeti
ház mellett, az evangélikus kistemplom mögött, az
egykori focipályák helyén.
„De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és
nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el!” – idézte az ótestamentumi igeverset Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök püspöke az evangélikus kistemplomban tartott

Az iskola diákjai és a tornászok fergeteges nyitóműsort adtak
istentiszteleten. Mint mondta, a magyar nyelv gyönyörűen fejezi ki az egészség
szóval, hogy az ember valójában test és lélek együtt,
harmóniában.
Az istentiszteletet követően a templomból a sport-

Gáncs Péter és Köveskúti Péter vágta át a szalagot

csarnokhoz sétált át a gyülekezet, ahol Gáncs Péter
püspök és Köveskúti Péter,
az iskola igazgatója vágta át
a szalagot, adták át ezzel az
Evangélikus Egyházközség
beruházásban készült létesítményt a látogatóknak. Pillanatok alatt megtelt a nézőtér, a teremben egymás után
hangzottak fel a köszönet és
a hála szavai. Nagy Lídia, a
testnevelés munkaközösség
vezetője és Köveskúti Péter megköszönte mindazok
segítségét, akik bármilyen
módon kivették részüket a
sportcsarnok megvalósításából. Az igazgató megjegyezte, hogy sok türelem, spórolás és gondos odafigyelés is
kellett ahhoz, hogy mára az
álomból valóság legyen.

Ezt követően kivetítőn nézhetett meg a közönség egy rövid videót, amelyen az iskola
diákjai voltak láthatók, ahogy
a város különböző pontjain
táncolnak. Aztán megelevenedett a videó, kitárták az
ajtókat és a sok-sok diák a
küzdőtéren táncolt tovább,
könnyeket csalva több szülő
szemébe is. Majd körbefogták a tornászokat, akik káprázatos gyakorlatokat mutattak
be az új sportcsarnokban.
A sportcsarnok átadása
az NB I-es Eubility Group
Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE, valamint az NB
II-es Békéscsabai Belvárosi
Férfi Kézilabda DSK mérkőzésével zárult, de története
még csak most kezdődik.
Mikóczy Erika

Negyedszer is bajnok a linamar-Békéscsabai Röplabda se
Ez egy tökéletes év volt, Sasa Nedeljkovic idén három trófeát nyert a csapattal
Sorozatban negyedik alkalommal nyerte meg a bajnokságot a BRSE női röplabdacsapata! A csabai lányok a ﬁnálé
harmadik meccsén is legyőzték a Vasas gárdáját és 3–0s összesítéssel zárták le a párharcot.

Negyedszer is izzott a csarnok, negyedszer is a BRSE a magyar bajnok

A bajnoki döntő utolsó összecsapásán közel kétezer szurkoló fogadta a csapatokat a
sportcsarnokban. A csabai
lányok nem adtak esélyt a Vasasnak, és 3–0-ra győztek.
– Az első meccs volt a
legnehezebb, a második a
legfontosabb, a harmadik
meccsel pedig megkoronáztuk az évet. Felszabadultan
játszottam, szerettem volna
a legjobb énemet mutatni az
utolsó meccsen – fogalmazott Szakmáry Gréta.
Sasa Nedeljkovic második
szezonját töltötte a csabai
kispadon és a tavalyi duplá-

zás után idén három trófeát
nyert az együttessel.
– Akkor voltunk a legjobbak, amikor a legjobbnak
kellett lenni. Három döntőt
játszottunk, és mindhármat
megnyertük, a CEV Kupában
pedig a legjobb nyolc között
voltunk. Ha lehet tökéletes
évről beszélni, akkor az idei
mindenképpen az volt – értékelt a vezetőedző.
A bajnokcsapatot a döntő megnyerését követően két
nappal a főtéren köszöntötték a szurkolók. A város 1200
korsó ingyen sörrel segítette
az ünneplést. Szarvas Péter,

Békéscsaba
polgármestere
azt hangsúlyozta, a nemzetközi sikereknek köszönhetően
egyre több helyen megismerik
Európában Békéscsaba nevét. A városvezető, Kiss Tibor
alpolgármester és Bíró Csaba
szakbizottsági elnök virággal
és ajándékkal köszöntötte a
lányokat, majd Szarvas Péter
átnyújtotta Soós Nikolett csapatkapitánynak az önkormányzat díszes serlegét.
Baran Ádám, a klub elnöke
elárulta, május első felében
jelentik be a következő szezon
célkitűzéseit és a keretet érintő változásokat. Ősztől pedig
jönnek az újabb feladatok, a
BRSE pedig ismét nekivághat
a legrangosabb európai sorozatnak, a Bajnokok Ligájának.
Kovács Dávid
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A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
Békéscsaba képviselő-testülete április 26-án tartotta
legutóbbi soros ülését. A közgyűlés után Szarvas Péter
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP és a
Jobbik képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
A DK képviselője, Kaposi László ezúttal nem kívánt nyilatkozni.

Szarvas Péter:
Jövő évtől javulhat a helyi közlekedés
Békéscsabán jól végzi
munkáját a tűzoltóság, kevesebb tűzeset történt, és a
közbiztonsági helyzete is jó,
csökkent a bűncselekmények száma, a felderítettség
pedig javul – kezdte közgyűlés utáni tájékoztatóját Békéscsaba polgármestere.
Szarvas Péter beszélt arról, hogy a jövő évtől módosul a helyi autóbuszok menetrendje.
– Jelenleg csak átszállással lehet eljutni a Lencsésiről
Jaminába, jövő év januárjá- Szarvas Péter
tól a két városrészt közvetlen járattal kötnénk össze. Előrelépést jelenthet az is, hogy
munkanapokon lesz Jaminán belül egy körjárat, az Orosházi út, Bercsényi, Veress Péter, Franklin, Kolozsvári, Madách
utcát érintően. A jaminaiak számára kiépítjük továbbá azt
a lehetőséget is, hogy közvetlenül jussanak el a belváros
érintésével a csabai kórházba és onnan vissza – emelte ki
Szarvas Péter.
A polgármester megemlítette, hogy pályázatot nyújt be
az önkormányzat a Balassi épületének energetikai fejlesztésére 300 millió forint értékben, a Balassi Közalapítvány
pedig a belső terek felújítására 200 millió forint értékben.
Leszögezte, hogy a vagyonkezelő vezérigazgatójának prémiumát konkrét feladatok teljesítéséhez kell kötni. Közölte
azt is, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a korábbi több mint egymilliárd forint mellé újabb 250
milliót kap a város, ebből a Kórház utca felőli lelátót szeretnék lefedni.
– A hulladékgazdálkodás terén rövid időn belül változás
lesz – folytatta Szarvas Péter. – Az erre feljogosított állami
szervezet visszavonta a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
működési engedélyét. Ez arra késztet minket, hogy új szolgáltatót keressünk. A változástól azt várom, hogy a hulladékgazdálkodás jóval kevesebbe kerüljön a városnak. Ugyancsak elvárás, hogy a lakosoknak nyújtott szolgáltatásokban
visszaesés ne következzen be, és a díjak se nőjenek.

Fidesz: Közvetlen járat lesz Jaminából
a békéscsabai kórházig
Közvetlen buszjárat lesz Jamina és a Lencsési városrész
között jövő évtől – emelte ki a Fidesz-KDNP frakcióvezetóje,
dr. Ferenczi Attila a közgyűlést követően.
A közgyűlés az áprilisi soros ülésen meghatározta a január
1-jétől érvényes új menetrenddel kapcsolatos elvárásait.
– Az a döntés született, hogy jöjjön létre egy jaminai körjárat, illetve egy, a Lencsésit és Jaminát összekötő, valamint egy
éjszakai buszjárat is, hogy a későn befejeződő rendezvények
után is haza tudjon jutni a lakosság. Ez plusz 2400 kilométer
futásteljesítményt és 10 millió forint többletköltséget jelent –
mondta el dr. Ferenczi Attila. A koncessziós jog biztosítását
is beleveszik a pályázatba, azért, mert ez a pályázati eljárás
rövidebb és kevésbé bonyolult, így azt gyorsabban le tudják
folytatni – tette hozzá a frakcióvezető.
A közgyűlésben vitát gerjesztett a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának prémiumkitűzése. Dr. Ferenczi Attila
szerint mind a frakciója, mind az ellenzék egyetértett abban,
hogy a cégvezető bérezése átlag alatti, emellett a polgármester által előterjesztett prémium feladatok a jelenlegi gazdasági
helyzetben teljesíthetetlenek.
– A javaslat arra vonatkozott, hogy az összeg egy részét
fordítsák béremelésre, más része pedig maradjon prémium,
amit az elmúlt 20 évben is erre a célra szánt a város. Szó sem
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.

Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila
volt arról, hogy bárkinek bármiért többletjuttatást adnánk, vagy
olyanért fizetnénk, amiért nem dolgozik meg – hangsúlyozta
dr. Ferenczi Attila. Az ügyet a májusi ülésen újratárgyalják.
Ugyancsak vitát generáltak a Munkácsy-negyeddel kapcsolatos tervek. Hanó Miklós kiemelte, hogy csak akkor támogatják a beruházást, ha önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
fejlesztenek belőle. Az alpolgármester javaslatot tett egy művészeti alkotótér kialakítására azért, hogy a világhírű békéscsabai festőnek emléket állító projekt részeként a helyi képző
művészeknek is lehetőségeket biztosítsanak.

MSZP: Kevés a konkrétum
a Munkácsy-negyed-tervezetben
Kevés a konkrétum a
Munkácsy-negyed kialakítása kapcsán, ráadásul nem
épít új, jelentős látványosságokra a tervezet – vélte az
MSZP önkormányzati képviselője. Miklós Attila szerint
jelenleg a turistacsalogató
attrakciókra kellene összpontosítani. A Békéscsaba
Vagyonkezelő Zrt.-t érintve a
politikus beszélt arról, hogy
nem kellene piaci alapú prémiumosztásról beszélni egy
olyan társaság esetében,
amelyik nem valós piaci szereplőként működik.
Turisztikai
fejlesztésbe Miklós Attila
csak akkor szabad fogni, ha
előbb létrehoznak a városban olyan látványosságokat, amelyekre később turistacsalogató szolgáltatásokat lehet építeni.
A baloldali képviselő szerint kevés a konkrétum a Munkácsynegyed fejlesztése kapcsán.
– Ha turisztikai attrakciót hozunk létre, annak olyan volumenűnek kell lennie, ami ne csak az országos, hanem akár
a világsajtón keresztül is felkelti az érdeklődést a turistákban.
Ez szólhat Munkácsyról, viszont azok az elemek, amelyek
most szerepelnek a tervben, semmilyen pluszt nem hordoznak más városokban lévő látványossághoz képest – fogalmazott Miklós Attila.
A közgyűlés határozza meg azokat a feladatokat, amelyek
után prémiumot kaphat a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. A képviselő már a vagyonkezelő alapkoncepciójával sem ért egyet.
– Valódi vitát folytathatnánk arról, hogy hogyan képzeljük
el a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. működését. Érdemes
lenne pontosan megfogalmazni, mit várunk el a cégtől, mi az
a feladat, amiről azt gondoljuk, hogy egyébként piaci alapon
működhet, és mi az, amit az önkormányzat testál a vagyonkezelőre. Ez egy konstruktív vita lehetne, de nem erről van
szó, hanem arról, hogy mennyi prémiumot kapjon a vezérigazgató, ami szerintem rossz felé viszi az egész diskurzust
– közölte a politikus.
A közösségi közlekedés átalakítására is kitért a képviselő.
Erről azt mondta: mindenki azt szeretné, ha megfelelő színvonalon működne a szolgáltatás, habár jelenleg egyre kevesebb az utas a buszokon.

Jobbik: Fontos a Munkácsy-negyed,
és gazdaságélénkítő beruházások is kellenek
Munkácsy-negyed, hulladékszállítás, a vagyonkezelő
vezérigazgatójának prémiuma: ezeket a témákat emelte ki
a Jobbik önkormányzati képviselője tájékoztatóján.
Kocziha Tünde beszélt arról, régóta közgyűlési téma,
hogy milyen kitörési pontjai lehetnek Békéscsabának. Az
egyik a turizmus, már csak ezért is fontos a Munkácsynegyed beruházása. Kiemelte, hogy itt nemcsak az épületek felújításáról, a kulturális örökségünk megőrzéséről van
szó, hanem a belvároshoz szervesen kapcsolódó területek

– Malom tér, hidak, liget,
zöldövezet – felújításáról
is, amelyek most igencsak
elhanyagolt állapotban vannak.
– Munkácsy a világon
talán legismertebb magyar
festőművész. Fontos, hogy
ápoljuk az ő emlékét, mindemellett meg kell jegyezni
azt is, hogy a nevét viselő
városrész és az ő nevére
épülő, az életútját, legismertebb alkotásait bemutató attrakció sok látogatót
hozhat Békéscsabára – jegyezte meg a képviselő.
Kocziha Tünde
Kocziha Tünde azzal
folytatta, hogy az ilyen jellegű beruházások mellett azonban gazdaságélénkítő beruházásokra is szükség van. E
tekintetben véleménye szerint ipari területek, ipari csarnokok, inkubátorházak kialakítására, fejlesztésére lenne
szükség, részben azzal a céllal, hogy ott helyet kapjanak a
helyi kis- és középvállalkozások is.
Kocziha Tünde a hulladékszállítás ügyével kapcsolatban
elmondta, a kormányzati szándék az, hogy mindenképpen
önkormányzati társuláson belül oldják meg a hulladékszállítást a települések.
– Olyan jogosultságot vettek el tőlünk, ami a jövőben lehetetlenné teszi, hogy a jelenlegi formában, a saját cégünkön keresztül, a Tappéval szerződésben bonyolítsuk le a
hulladékszállítást. Arra terelnek bennünket, hogy a Dareh
társuláson keresztül történjen Békéscsabán is a hulladékszállítás – mondta a képviselő.
Kocziha Tünde a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatójának
prémiumáról is szót ejtett. Mint mondta, akkor lehet prémiumot adni a cégvezetőnek, ha előre meghatározzák azt,
hogy melyek azok a feladatok, amelyeket teljesítenie kell.

Takács Péter: Önfenntartó attrakciók kellenek a
Munkácsy-negyedbe
Takács Péter, az LMP
képviselője szerint az a
legfontosabb, hogy a város hatékonyan használja
fel a Munkácsy-negyedre
szánt több mint 4 milliárd
forintot.
A beszámolók közgyűlésének nevezte az áprilisi
ülést Takács Péter, a Lehet
Más a Politika önkormányzati képviselője. Hangsúlyozta: ő csupán egyetlen
beszámolót nem fogadott
el, a Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati
és Egyházügyi Bizottságét.
A képviselő szerint rendkívül szűkszavú tájékoztatót Takács Péter
nyújtott az előző éves munkájáról ez a bizottság, főleg ahhoz képest, hogy Békéscsabának mennyire szerteágazó nemzetközi kapcsolatai
vannak. Az áprilisi közgyűlésen módosító javaslatot tett
az LMP képviselője a szervezeti és működési szabályzat
napirendje kapcsán.
– Minden választott tisztségviselőnek, tehát polgármesternek, alpolgármesternek, tanácsnoknak, bizottsági elnöknek van előterjesztési joga, van a részönkormányzati
vezetőnek is, csak a képviselőknek nincs. Azt próbálom
a módosító javaslatommal elérni, hogy legyen. Ez azt jelentené, hogy a képviselő bizonyos ügyekben közvetlenül
fordulhatna a közgyűléshez – mondta el Takács Péter.
A Munkácsy-negyed terveire vonatkozó előterjesztés
volt a másik problémás napirendi pont a grémium előtt.
– A Munkácsy-negyedre tervezett mintegy 4,1 milliárd
forint Békéscsaba vonatkozásában óriási összeg. Fontos
feladata a városnak, hogy ez a leghatékonyabban legyen
elköltve, és hogy a beruházás keretében létrejött attrakciók önfenntartók legyenek – hangsúlyozta Takács Péter.
Az áprilisi közgyűlésen vitát kavart a hulladékgazdálkodás kérdése is. Takács Péter szerint azzal, hogy a jelenlegi szolgáltatótól megvonta a szakhatóság a megfelelőségi tanúsítványt, indirekt módon ösztönzik a várost
arra, hogy a DAREH Bázis Zrt.-vel kössön szerződést,
ami pedig nem feltétlenül jó Békéscsabának.
V. D., M. E., Z. E.
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Munkácsy-negyed
Megvitatták a fejlesztési koncepciót

Javult a közbiztonság
Beszámolt a Békéscsabai Rendőrkapitányság

A beszámolókban gazdag
áprilisi ülésen elsőként a
Békéscsabai Rendőrkapitányság prezentálta elmúlt
éves eredményeit. Javuló
közbiztonságról számoltak be.

A Munkácsy-negyed részlete látványterven
A Modern Városok Bizottság
elé kerülhet a Munkácsy-negyed fejlesztési koncepciója,
amelyet kisebb vita után fogadott el a közgyűlés.
A Munkácsy-negyed fejlesztésének becsült projektköltsége 4,1 milliárd forint, amit
részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból oldanának meg (1,4
milliárd forint). A fennmaradó
összeget a Modern Városok
Programból hívnák le három
ütemben 2019-ig.
A kivitelezés 2018 harmadik negyedévében kezdődhet
meg. A Munkácsy-negyedfejlesztés egyik meghatározó
eleme annak a létrejövő turisztikai attrakció csomagnak,
amely a már meglévő értékek
és a közeljövő turisztikai fejlesztéseinek összességét jelenti. A már meglévők: a két
ütemben megvalósult belvá-

ros-rehabilitáció, az „Agóra”
pályázat keretén belül megépült Csabagyöngye Kulturális Központ, a csabai kolbász tematikájú élményt adó
CsabaPark (amely a Csabai
Sörfesztiválnak és a Csabai
Kolbászfesztiválnak is helyszíne lesz a jövőben). A közeljövő turisztikai fejlesztései: a
CsabaPark II. és III. ütem, az
egyedülálló sportkomplexum
létrehozása, a kialakítandó
Wenckheim-kerékpárút.
Amint az a közgyűlésen elhangzott: a mintegy
80 oldalas anyagot a Magyar Turisztikai Ügynökség iránymutatása alapján
készítették el. A tervezetet
számos módosító javaslat
mellett azzal a kitétellel fogadták el, hogy a fejlesztéssel együtt jöjjön létre egy
festőművészeknek helyet
biztosító alkotóműhely is.

Habár statisztikailag emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma a csabai rendőrkapitányság
illetékességi
területén, ezt befolyásolta az
a 2011-ben, Szarvason indított
eljárás, amelyben 436 rendbeli közokirat-hamisítás miatt
indult, valamint az az eset,
amelyben 218 rendbeli csalás
miatt indult nyomozás Debrecenben, még 2013-ban.
A közterületen elkövetett,
regisztrált bűncselekmények
száma a megyeszékhelyen
közel 10 százalékkal csökkent. Összesen 38 esetben
indult eljárás testi sértés miatt. Csökkent a garázdaság
bűncselekmények, a lopások,
betörések, valamint a zárt
gépjárműfeltörések száma is,
habár több volt a rongálás.
A kábítószeres visszaélések
terén is sikerült javítani, 4-ről
1 esetre csökkent a szám.
Ezzel párhuzamosan javult a
nyomozás eredményességi
mutatója is – számolt be Bede
Sándor rendőrkapitány.

Konyhafejlesztést terveznek
Központi költségvetési forrást
igényel a város önkormányzati tulajdonú, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyha
fejlesztésére, 40 millió forint
erejéig.
A projektben a Gyermekélelmezési Intézmény Orosházi út 32. szám alatti, óvodai
napközi otthonos konyhájának fejlesztésére igényelnek
forrást. A szellőzőrendszer
fejlesztésére
szereznének
be egy energiatakarékos
hővisszanyerővel rendelkező berendezést, de le kell
cserélni az épület alumínium
elektromos vezetékeit, és
egyebek mellett korszerűsíteni kellene a világítást is.

Ezenkívül gázüzemű ételfőző üstöt, motoros alapgépet, burgonyakoptató gépet,
elektromos kombinált sütőpárolót, két teleajtós hűtőszekrényt, szállító és tároló
igényeket, illetve zöldséges

hűtőkamrát is beszereznének.
A fejlesztés bekerülési
összege 54 millió forint, ebből 40 milliót igényel a város,
14 millió forint pedig az önerő
lesz.

A színház és a Balassi
Újabb önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat
korszerűsíthetnek a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretéből.
A Luther utcai Balassi
Bálint Művészetek Házát és
Békéscsabai Jókai Színház
épületét korszerűsítené az
önkormányzat a TOP-ból.
Előbbire 300, utóbbira 486
millió forintot fordítana. A
Luther utcai ingatlannál hőszigetelést, nyílászárócserét

és akadálymentesítést hajtanának végre, valamint új
kazánokat és meleg vizes
rendszert szereltetnének be,
előreláthatólag cirkulációs
melegvíz-rendszer kiépítésével. Ezenfelül napelemes
rendszert építenének ki, de
az épületgépészeti rendszer
teljes körű felülvizsgálata is
megvalósulhat a beruházásban. Várhatóan az épületben található gázkészüléket
lecserélik, illetve a hőleadó
rendszert átalakítják. A szín-

ház a tervek szerint szintén
hőszigetelést kap. A homlokzati ablakokat és ajtókat
lecserélik vagy felújítják, a
belső ajtókat az akadálymentesítés végett szükséges mértékig kicserélik.
Emellett leválasztanák az
Ibsen ház fűtési rendszerét
a színház épületének rendszeréről és új gázkazánokat
helyeznének el. Ez az épület
is napelemes rendszert kaphat. A határozati javaslatot
16 igennel fogadták el.

„Ha panasz van, kérjük, jelezzék és intézkedünkˮ
Tulajdon elleni szabálysértés miatt 428 esetben indult
eljárás, amely 28 százalékos
csökkenést jelent, ebben az
esetben a felderítési mutató
is javult. A statisztikából az is
kiderül, hogy 5,5 százalékkal
csökkent a személyi sérüléses balesetek száma. Tavaly
6 halálos baleset történt: 104
könnyű, valamint 62 súlyos sérüléssel járt. Közúti balesetekben összesen 195-en sérültek
meg. Ittasan 24 esetben okoztak balesetet. A főbb okok között továbbra is az elsőbbség
meg nem adása, a sebesség
helytelen megválasztása és
kanyarodási hibák szerepelnek. A legtöbb balesetet autósok okozták, őket a kerékpárosok követik.

Tavaly nyáron vezették be
Békéscsabán a kerékpáros
járőrszolgálatot, amelyet 34
alkalommal 93 órában, 66
fővel teljesítettek. A Békéscsabai
Rendőrkapitányság
munkatársai ezenfelül rendezvények biztosításában, illetve
bűn- és baleset-megelőzési
programok lebonyolításában
is részt vettek, ellátták az illegális migrációval kapcsolatos
tevékenységeket, de kiemelt
szerepet kapott munkájukban
az áldozatvédelem is.
Az ülésen többször is elhangzott: ha a lakosságnak a
rendőrség illetékességi körébe
tartozó panasza van, azonnal
jelezzék azt feléjük, hiszen
csak így tudnak azonnali, hatékony lépéseket tenni.

Több tûzeset
A csabai parancsnokság
működési területéről tavaly 510
bejelentkezés érkezett a tevékenységirányítási központba.
Mint kiderült, kirívóan sok volt
tavaly a lakástűz, kevesebb a
műszaki mentés.
Viczián György tűzoltó alezredes, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóparancsnoka szerint átlagos évet zártak. Mint mondta, nőtt a téves riasztások száma, amit javarészt az épületek
beépített tűzjelzője generált.
Szándékos megtévesztés vagy
„vaklárma” 8 esetben volt.
A beszámolóból kiderült: a
tűzesetek száma csak kis mértékben nőtt, csökkent viszont a

műszaki mentések száma. A
legtöbbször Békéscsabán vonultak ki a tűzoltók (320 eset),
amit Békés (87 eset) követett.
A riasztások többsége I-es
vagy I-es kiemelt (alacsony) fokozatú volt. 16 esetben kellett
magasabb fokozatot elrendelni, ebből 4 volt valóban súlyos.
Az elmúlt években csökkent a tűzoltó beavatkozást
igénylő esetek száma, és a
Mezőberényi Katasztrófavédelmi Örs megalakulása óta
lerövidült a vonulási idő. Korszerűsödött a gépjárműpark:
2015-ben egy HEROS fecskendő, 2016-ban egy Mercedes Sprinter típusú gyorsbeavatkozó állt szolgálatba.

Buszközlekedés
Jóváhagyta a testület a
közösségi közlekedés átalakításáról szóló döntést, így a
lakossági igényekhez jobban
igazodik majd 2018 elejétől a
buszmenetrend.
Ahogy arról előző lapunkban már beszámoltunk, napirendre tűzte a grémium a helyi
járatos buszközlekedés átalakítását. A témában lakossági
fórumot is tartottak, az észrevételek alapján pedig a szakemberek fontolóra vették a Jamina és Lencsési buszforduló
közötti folyamatos közvetlen

kapcsolat bevezetését, a 4A
és 4B járatok összehangolását
a 71-es és a 72-es járatokkal,
valamint azt, hogy munkanapokon 18 óra után is induljon
járat a Stromfeld utca felé.
Szintén lakossági igény
alapján, a betervezett rendezvényekhez igazodva 23
óra után is indulnak majd
járatok a főbb városrészek
felé. Az új menetrend 2018
elején léphet életbe, addig
a szolgáltatást az év végén
lejáró szerződés miatt megpályáztatja a város.

Életmentõ
applikáció
Képviselői javaslatra készült
el az a lista, amely összegzi a
Békéscsabán található defibrillátorokat. Ezt ezentúl mobilalkalmazás is kiegészíti, amelyen 11 helyszínt jelöltek meg.
Az applikációt a két legnagyobb mobiltelefonos operációs rendszerre fejlesztették, és
már mindkettőn elérhető Defibrillátor Békéscsaba néven. Az
alkalmazásban három funkció
található: a főmenüben két
gyorshívás érhető el, a mentők
és rendőrség hívószáma, ez
alatt szerepel a navigációval
ellátott térkép, amelyen feltüntették az életmentő készülékek
hollétét.

Tanácsadó
„A fogyatékos személyek
számára nyújtott szakmai
és közszolgáltatások hozzáférhetőségének
kialakítása,
fejlesztése” címmel hirdettek
pályázatot család- és gyermekjóléti központok számára.
Országszerte 21 tanácsadói
pont létrehozását tervezik a
pályázatban, amelyen a békéscsabai központ is indulhat. A
projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló
közszolgáltatások fejlesztése,
az azokhoz való hozzáférés javítása, tanácsadó hálózat és új
szolgáltatások kialakításával, a
jelenleg elérhető szolgáltatások fejlesztésével, valamint a
család- és gyermekjóléti központokban folyó esetmenedzsmenti feladatok fejlesztésével.
A projekt feladata, hogy megfelelő minőségű szolgáltatások
álljanak rendelkezésre.

Kitüntetések
Zárt ülésen döntöttek kitüntetések odaítéléséről. Békéscsaba Kiváló Pedagógusa
díjat kap dr. Ibos Gyuláné, a
Lencsési Óvoda óvodavezető-helyettese és Tálas Csaba
tanár, a BSZC Szent-Györgyi
Albert tagiskolájának igazgatója. Békéscsaba Egészségügyéért elismerést Veres
Miklósnénak, a Dr. Réthy Pál
Tagkórház vezető asszisztensének és dr. Varga Mártának,
a gasztroenterológiai osztály
részlegvezető
főorvosának
ítélték oda. Békéscsabai Hűségdíjat kaphat Bimbó Katalin
asszisztens, dr. Ferenczi Attila
háziorvos, Kanalas Lászlóné
körzeti nővér, Kerepeczkiné
Virág Ágnes asszisztens,
Knyihárné Varga Tünde Erzsébet körzeti nővér, Komoróczky
Edit háziorvosi szakasszisztens, dr. Mosonyi Zsófia nyugalmazott fogorvos és dr. Túri
Klára háziorvos.
Az oldalt írta
Varga Diána
Kovács Dávid
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Tímár Ella: Otthonosabb, tisztább, szebb lett a körzetünk
Tímár Ella 2006 óta a képviselő-testület tagja, ebben a
ciklusban az önkormányzati közbeszerzési döntéshozó
bizottság elnöke is. A 3. számú választókerület képviselője: a Lencsési egy része, a Keleti kertek, a Borjúréti
kertek, a Kastélyszőlők és Fényes tartozik hozzá. Mint
mondja, az elmúlt két évtizedben szép házak épültek itt,
sokat fejlődött a körzet, de több helyen még ma is földes
utcákon közlekednek.
– Alig húsz évvel ezelőtt a
körzet egy részén hétvégi házak, kertek voltak, mostanra
azonban már családi házakkal épült be a terület, azonban
még most is harmincöt földes
utcánk van. Itt évente kétszer
van útkarbantartás, gyakori
az is, hogy a lakók javítják ki
az utat, amelyhez az anyagokat a választókerületi célelőirányzat terhére biztosítjuk.
A földes utcák tavaszi karbantartása idén hárommillió
forintba kerül, és ezt a munkát ősszel meg kell ismételni.
Persze nemcsak az itt élők,
mások is az út- és járdaépíté-

seket kérik leggyakrabban.
– Milyen előrelépés történt
ebben a ciklusban az utak,
földes utcák tekintetében?
– Tavaly a kétmilliárdos útfelújítási programban, egy-két
kivétellel, szinte minden utca
megújult a körzet lakótelepi
részén. Hatalmas előrelépés
a Körte sor, a Magyar utca és
a Fényesi út felújítása, most a
Mester utcában folyik az útfelújítás, számos utca tekintetében pedig a tervek készültek el.
Itt összesen mintegy 400 milliós
fejlesztésről beszélhetünk. Tudom, hogy végleges megoldást
a földes utcákban is az útépítés

Fényesen a közösségi ház mellett már edzeni is lehet

F e l H Í VÁ s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy az 5. számú házi gyermekorvosi körzet (dr. Viberál
Zsuzsanna gyermekorvos) betegeinek ellátása 2017. május 10. napjától
a Kolozsvári u. 24. szám helyett az Orosházi út 89/1. szám alatti rendelőben történik.

Telefonszám: 66/748-311
Rendelési idő: Hétfő: 9.00 –13.00, Kedd: 9.00 –12.00,
tanácsadás: 13.00 –15.00, Szerda: 9.00 –12.00, Csütörtök:
9.00 –13.00, Péntek: 9.00 –13.00

jelentené. Arra kapacitálom az
ott élőket, hogy hozzanak létre utcatársulást ezzel a céllal.
A 35 utca leaszfaltozása több
mint egymilliárd forint lenne,
ezt a város önerőből nem tudja
megoldani. Egy-egy szakasz
megvalósítása azonban a lakosság hozzájárulásával megoldhatóbbnak tűnik.
– Az útépítésen kívül milyen nagyobb fejlesztések
történek a körzetben?
– Az Ormay átjárók megközelítéséhez járda épült, járdafelújítások voltak a Lencsési út
több pontján, a Fényesi úton, a
Borjúréti-kertekben, a Kastélyszőlőkben, a Keleti-kertekben.
A Borjú utcában, a Keleti kertekben, a Cseresznye közben
felújítottuk a közvilágítást és
ennek fejlesztése van soron a
Bojtár utcában, a Jácint soron,
a Kukorica, a Bogár és a Gereblyés utcában is. A Szemián
Sámuel utcában az ivóvízellá-

Tímár Ella gyakori látogató az intézményekben

PÁlyÁzatI
FelHÍVÁs
FESZTIVÁLSZÍNPAD
IGÉNYBEVÉTELÉRE
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával
bérletidíj-mentesen

lehet

igénybe

venni a Békéscsaba közigazgatási te-

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs

rületén megtartásra kerülő turisztikai,

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOKBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSRE

te összesen legfeljebb 20 rendezvényna-

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő
szociális alapon bérelhető:
– Vécsey u. 10. IV. em. 12. (kétszobás, összkomfortos, 58 m²;
bérleti díja: 18 154 Ft/hó).
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)
– Irányi u. 4 – 6. A III. em. 33. (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
összegű óvadékot (145 350 Ft).
A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 11., 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.

tást javítottuk, a Béri Balogh
Ádám utcában rövidesen zárt
csapadékvíz-elvezető
csatorna épül, a Lencsésin levő
zöldséges előtt pedig gyalogátkelőhely létesül. Ezeknek a
fejlesztéseknek az értéke eléri
a 36 milliót.
– Képviselőként milyen további tervei vannak annak érdekében, hogy még élhetőbb
legyen a körzet?
– A lakótelepen most a játszóterek felújítását szeretnénk
megoldani, Fényesen a buszmegállókat újítjuk fel. Visszatérő probléma a Györkei utcai
útépítés. Elindult a tervezés,
de sajnos a MÁV nem járult
hozzá, hogy szélesítsük az
utat, mert ott védősávot kell
biztosítani. Nem adjuk fel, de
itt nehéz előrelépni. A város
tervei között szerepel és a körzetemet érinti a Dózsa György
úttól a Lencsésiig a kerékpárút felújítása, a Magyar utcától

kulturális, sport- és egyéb szabadidős
rendezvények szervezéséhez, félévenpon.
A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottság kedvező elbírálása
esetén a használatba vétel során az
igénylő a bérleti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, bontás költsége az
igénybe vevőt terheli.
A pályázóknak a naptári év második felére vonatkozó, 2017. július 1. és
december 31. közötti igényeket 2017.
május 12-éig beérkezően kell a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési
és Sportosztályára írásban eljuttatni. A
döntés várható ideje legkésőbb 2017.
május 24.
A színpadra vonatkozó igény az
erre

a

célra

rendszeresített

pályá-

zati űrlapon nyújtható be. Pályázati
űrlap személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közművelődési Csoportjánál igényelhető (5600 Békéscsaba, Szent István
tér

7.),

illetve

letölthető

bekescsaba.hu

honlap

a

www.
Hírek

menüpontjának Pályázati hírek oldaláról.
További információ kérhető a 0666/523-800/2512-es

telefonszámon,

illetve a hudak@bekescsaba.hu e-mail-címen.

a vasútig kerékpárút építése,
a vasúton túl pedig kerékpársáv-kijelölése. Fényesen, a
közösségi háznál létesítettünk
egy szabadtéri fitneszparkot, rövidesen azt is átadjuk.
A Lencsési lakótelep az utóbbi
néhány évben nagyon sokat
fejlődött, javult, otthonosabb,

tisztább lett, kicsit még virágosabbá szeretném tenni. Igyekszem ott lenni szinte minden
rendezvényen, ahol a város
polgárai megtalálnak kéréseikkel, igényeikkel, hisz bár
sokat szépült a körzet, bőven
van még mit tenni.
Mikóczy Erika

A Lencsési úti átjáró építése a zöldségessel szemben

„t B ” s a R O k
Rehabilitáció és társadalmi reintegráció
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira
lehet jogosult az a kérelem
benyújtásakor 15. életévét
betöltött személy, akinek
az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60
százalékos vagy kisebb
mértékű.

Idén már több mint öt éve,
hogy rokkantsági nyugdíj,
baleseti rokkantsági nyugdíj,
rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék nem állapítható meg. A korábbi rendszer átalakításának célja a
megváltozott munkaképességű személyek megmaradt,
fejleszthető
képességeire
épülő foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának, foglalkoztatásának elősegítése,
és kieső jövedelmük pótlása
volt.
A rehabilitációs ellátásra
vagy rokkantsági ellátásra
való jogosultság feltétele,
hogy az ügyfél a kérelem
benyújtását megelőző 5
éven belül legalább 1095
napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy
15 éven belül legalább 3650
napon át biztosított volt (például munkaviszonyban állt,
egyéni vagy társas vállalko-

zóként tevékenykedett stb.),
illetve keresőtevékenységet
nem végez, és rendszeres
pénzellátásban nem részesül.
A rehabilitációs hatóság
komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függ, hogy a
megváltozott munkaképességű személy részére rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági
ellátás kerül megállapításra,
mely ellátások nem minősülnek saját jogú nyugdíjnak.
A rehabilitáció orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek
komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott
munkaképességű személy
munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen
történő foglalkoztatásra való
felkészítése, továbbá a mun-

kaképességének megfelelő
munkahelyen történő elhelyezés biztosítása.
A rehabilitáció eredményességét jól mutatja, hogy
Magyarországon 2012. január hónapban 473 360 fő,
2016. decemberben pedig
357 257 fő részesült rokkantsági és rehabilitációs
ellátásban. Az ellátás megállapítását követően keresőtevékenység is folytatható,
mindaddig, amíg az érintett
jövedelme 3 egymást követő
hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150
százalékát, azaz 2017 évben
a 191 250 Ft-ot.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Csabai Mérleg

színes

5

elindult a munka az új gyártóbázison
Befejeződött az M-FlexiLog hárommilliárd forintos beruházása

Befejeződött a csomagolóanyag-ipari M-FlexiLog
Kft. hárommilliárd forintos
beruházása, az új gyártóbázison május 2-án indult
el a munka.
Kása István Zoltán, az osztrák tulajdonosi hátterű vállalat ügyvezető igazgatója
elmondta: a tavaly nyáron
indult zöldmezős beruházás
kivitelezése a téli hideg miatt
húzódott el néhány hónapot
az eredetileg tervezetthez képest. Mostanra azonban felépült a 3500 négyzetméteres
raktár és a 4500 négyzetméteres gyártóbázis összesen
1,6 milliárd forintból.
Beszereztek négy nagy
teljesítményű ﬂexibilis, csomagolóanyagot gyártó gépet is
összesen 900 millió forint értékben. A gyártósort április végére
letesztelték és a próbaüzem is
lezajlott. A gépsoron májusban
vette kezdetét a munka.

A cég 2020-ig 120 új munkahely megteremtését vállalta, első évben ötven munkavállaló alkalmazására tettek
ígéretet. Harmincöt embert
már felvettek, idén év végéig
várhatóan hetvenre bővül a
dolgozók létszáma – mondta
az ügyvezető igazgató.
Az új, 14 méter belmagasságú raktár – amellyel fedezhető
a Marzek–Kner Packaging Kft.
és az M-FlexiLog Kft. raktározási igénye is – nyolcezer raklapot tud folyamatosan tárolni. A
működése félautomata módon
zajlik, azaz humán erőforrást
és számítógépes rendszert
egyaránt igénybe vesznek a
tökéletes működéshez.
Az újonnan létrehozott
üzem gyártókapacitását az
első években, éves szinten 40
millió négyzetméternyi csomagolóanyag gyártására tervezik, idén 1,2 milliárd forintos,
jövőre kétmilliárdos árbevétel
elérését valószínűsítik, amit

öt éven belül ötmilliárdra növelnének. A terveik szerint az
export aránya az árbevételen
belül eléri a 70 százalékot.
A ﬂexibilis – fóliára nyomtatott – csomagolóanyaggyártásnak
nyomdaipari
szakemberek szerint egyre
erősebb a piaca Európában. Kása István Zoltán
szerint a vállalat a piac legkülönfélébb igényeit ki tudja
szolgálni a speciális csomagolóanyagokkal.
„Nem Magyarország lesz a
fő piacunk. Mi inkább a költségelőnyünket, illetve a gyártási költségeink előnyét szeretnénk a nyugati piacokon
használni a bővülésre. Ott
jóval nagyobb merítés van,
jóval nagyobb lehetőségeink
lesznek, nem kell olyan komoly és kemény árharcokba
belemenni” – fogalmazott.
A beruházást a kormány
múlt nyáron nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségűnek nyilvánította, amihez 922 millió forintos
egyedi
kormánydöntésen
alapuló készpénztámogatást nyújtott. A beruházásra
a cég 778 millió forint saját
tőkét különített el, 1,6 milliárdot pedig az MNB hitelprogramjából merített.
Az M-FlexiLog Kft. az
ausztriai székhelyű Marzekcsoport
tagvállalata.
A
Marzek–Kner-csoport
Békéscsabán a második üze-

mét építi fel, 2005 óta 205
munkahelyet teremtettek a
városban. A kft. a régió egyik
legnagyobb és legrégebbi
munkáltatójának számít. Jelenleg több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat és a
mostani beruházás előtt ötmilliárd forint értékben hajtott
végre fejlesztést.
A cég részt vesz a diákoknak szóló képzési programban, valamint a kamarával
együtt az oktatói díjazási

programban. A Modern Városok Program keretében
Békéscsabán kétmilliárd forintos nyomdaipari tudás és
képzőközpont létesül.
A nyomdaipar termelési
értéke 2015-ben meghaladta az 510 milliárd forintot. Az
ágazatban 17 ezren dolgoznak. A Magyarországon végzett nyomdaipari szakemberek negyede Békéscsabán
végez. A tudásközponttal ez
a trend tovább erősödhet.
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2017. május 8., hétfő

2017. május 9., 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 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés, Csabai Csirkefogók–
Neptun
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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 (női 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 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés,
Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 10., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
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 (kultur. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Generáció (ifjúsági mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. május 15., 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 (női 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 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 16., 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 Praktikák
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mérkőzés
Csabai Csirkefogók–Szombathely
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 11., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 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 mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabdamérkőzés, Csabai
Csirkefogók–Neptun
22.00 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 12., 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 (életmódmag.)
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 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Horgászvízeink Békésben
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 13., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Generáció (ifjúsági magazin)
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 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés Békéscsaba–Siófok
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 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 Európai viselkedéskultúra
alapjai (Görög Ibolya
előadása)
22.30 Híradó
22.50 Művészbejáró (kultur. mag.)
23.20 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 14., 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 Kezdőkör: vízilabdamérkőzés, Csabai
Csirkefogók–Neptun
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

n e k ü n k .

2017. május 17., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés Nyíregyháza–Békés Drén
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 18., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Napsugár Bábszínhár
műsora
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés, Békéscsaba–
Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 19., péntek
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Spektrum (életmódmag.)
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 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: vizílabdamérkőzés, Csabai Csirkefogók–Szombathely
22.00 Praktikák
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 20., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Nyíregyháza–
Békés Drén
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
18.00 Hírek
18.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Egy koncert kékben
(Rákász Gergely koncertje)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 21., 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.50 Generáció (ifjúsági mag.)
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 Közélet

Csabai Mérleg

Ülésezett a megyei közgyűlés

A békési Aranykosár alapítvány tevékenysége követendő példa
Az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány a Békés város oktatásához kapcsolódó
szolgáltatások működtetésére, fejlesztésére és segítésére törekszik. Ennek során
az alapítvány munkatársai
fáradhatatlanul dolgoznak
azon, hogy az alapítvány a
tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltetőeszközöket szerezzen be, szakköröket,
kirándulásokat,
színjátszó köröket, iskolai
hagyományokat őrző rendezvényeket támogasson,
kiemelkedő tanulói teljesítményeket jutalmazzon.
„Ez a kitartó, hittel teli munka
követendő példa nemcsak
Békés városa és Békés megye, de az egész magyar
nemzet számára is” - jelentette ki Erdős Norbert európai
parlamenti képviselő Békésen, az alapítvány által szervezett jótékonysági bálon. A
fideszes politikus a 14 éves
múltra visszatekintő bálnak
már 10. éve a fővédnöke.
– Ahogy a jótékonysági
bál meghívóját a kezembe
vettem, eszembe jutottak az
elmúlt bálok kedves pillanatai. De az első gondolatom a
nagyrabecsülésé volt: örvendetes, hogy a szervezők kitartó munkájának köszönhetően
már 14. alkalommal valósul-

Erdős Norbert EP-képviselő köszöntőt mond az Aranykosár
alapítvány jótékonysági bálján
hatott meg a rendezvény –
mondta Erdős Norbert.
– Életünkben gyakran lepnek meg bennünket kétségek:
jól csinálom ezt vagy azt?
Ezekben az esetekben kétségeink alapja és oka nem
más, mint a hit vélt vagy valós
hiánya: hiszek-e abban, hogy
az, amit csinálok jó és mások
hasznára van? Elhiszem-e,
hogy lesz erőm valamit végigcsinálni? - tette fel a költői
kérdést az európai parlamenti
képviselő. Az EP Oktatási és
Kulturális Szakbizottságának
tagja hozzátette, ha megvan
a hit, bármit meg tudunk tenni,
a hegyeket is meg tudjuk mozgatni. – Mindennapjainkban a
hit ad erőt ahhoz, hogy célunk
megvalósításáért kitartóan harcolva valamit sikerre vigyünk,
hogy teljes életet éljünk – tette
hozzá Erdős Norbert, akinek

meggyőződése, hogy a hit
köznapi értelmű ereje segítette
és segíti ma is az Aranykosár
a Gyermekekért Alapítvány
alapítóját, Varga Sándornét és
az alapítvány kuratóriumának
tagjait a munkájukban.
Az 1996-ban alapított intézmény célja az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások működtetése, fejlesztése, segítése,
az alapítványhoz tartozó iskola
alaptevékenységét segítő, a
tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltetőeszközök
beszerzése, tömegsport, szakkörök, kirándulások, színjátszó
körök támogatása, kiemelkedő
tanulmányi, sport-, művészeti
eredmények jutalmazása és
az iskolai hagyományokat őrző
rendezvények támogatása. A
mostani bál bevételét udvari
játszótér kialakítására fordítják
majd.

Beszámolt dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok

Fotók: Zentai Péter

eURÓPaI PaRlaMeNt

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron
következő ülésének egyik
fontos napirendi pontja Békés megye közbiztonságának 2016. évi helyzetéről,
a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló volt.
Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
elmondta: valamennyi mutatóban javulás tapasztalható. A lakosság biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények, mint
a rablás, a lopás, az autófeltörés csökkent, a felderítettségi
mutató pedig javult, aminek
komoly visszatartó ereje van.
A bűnügyi fertőzöttség tekintetében a megyék sorában a 18.
helyen állunk, a legbiztonságosabb megyék egyike Békés. A

közlekedésbiztonság kapcsán
elhangzott: a balesetek száma
is csökkent. Ezeket a mutatókat a rendőrség úgy érte el,
hogy közben rendőreink folyamatosan jelen vannak a határszakaszokon, védik az ország
külső határait. Kovács István
rendőrségi vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági
országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: készenléti
rendőrség fog állomásozni 309
fővel Orosházán, a határt védik
majd, azonban jelenlétük pozitív
hatással lesz a közbiztonságra.
A jobbikos képviselők felvetéseire, akik szubjektív érzéseik
alapján azt a véleményt fogalmazták meg, hogy Békésben
rosszabb a közbiztonság annál,
mint azt a rendőrség beszámolója mutatja, a rendőrfőkapitány
azt válaszolta: ez egy szakma,
a kriminalisztika egy tudomány,
a rendőrség beszámolóját en-

nek figyelembevételével kell
értékelni. Zalai Mihály megyei
elnök azt kérte az ellenzéktől,
hogy a beszámolót és a rendőrség szakmaiságát ne kérdőjelezzék meg. A testület elfogadta
a beszámolót, Gajdos Attila és
Samu Tamás Gergő képviselők
nemmel szavaztak.
Vantara Gyula, Békés megye fejlesztési biztosa a megyét érintő, kiemelt jelentőségű beruházásokat ismertette.
Beszámolt az összes operatív
programról és a nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztések helyzetéről is. Uniós
forrásból eddig 103 milliárdos
támogatásról született döntés,
amelyből több mint 40 milliárd
meg is érkezett a megyébe. A
most megvalósuló fejlesztéseknél fontos szempont, hogy
kiadáscsökkenést vagy bevételnövekedést hozzanak, a
megye gazdaságát fejlesszék.

a tkö program eredménye

A megyében idén 3 ösztöndíjast foglalkoztat a járási hivatal

Békés megyei szakmasztárok
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara tizedik alkalommal rendez-

te meg a Szakma Sztár Fesztivált

április 24 – 26. között Budapesten,
a Hungexpo területén. A fesztivál

keretében a nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépisko-

lai tanulók számára 41 szakmában
tartották meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint
az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV) országos döntőjét.

A versenyek selejtezőjét a me-

gyei kamarák szervezték. Békés

Békés megyei dobogósaink (balról jobbra): Hegedűs Péter magasépítő technikus (2. hely), Szűcs Sándor erősáramú elektrotechnikus (3. hely), Kálmán Zsolt
villanyszerelő (3. hely), Kovács Alexandra fodrász (1. hely), Hegedűs Nándor
épületgépész technikus (1. hely), Gulyás Márkó eladó (2. hely).

Ugyanitt

került

sor

a

IV.

ja (korábban a békéscsabai gépészeti

nemzetközi szakmai versenyek –

lában tanult). Társával együtt ő utazhat

megyében mintegy 400 indulóból

SkillsHungary Nemzeti Döntőre, a

6-an dobogóra is állhattak az ün-

EuroSkills és WorldSkills – hazai vá-

14-en jutottak a döntőbe, közülük
nepélyes eredményhirdetéskor. A

dobogósok a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói, csakúgy,
mint a döntősök többsége.

logatóinak döntőjére. A SkillsHungary

és számítástechnikai szakközépiskoAbu Dhabiba, a világbajnokságra.

A Békés Megyei Kereskedel-

nemzeti döntőjén mechatronikában

mi és Iparkamara gratulál a szép

kési Takács Zoltán, aki a BME hallgató-

versenyzőknek.

első helyen végzett csapatban a bé-

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József

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

eredményhez a felkészítőknek és a
(x)

A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramot (TKÖ Program)
2016. január 18-án indította útjára. Ennek keretében
Békés megyében idén 3 fő
ösztöndíjas foglalkoztatása
történhet meg a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalánál.
A program célja a megfelelő utánpótlás biztosítása
a területi közigazgatás kormánytisztviselői állományának vonatkozásában, hogy
a szakmailag felkészült, a
közigazgatás iránt elkötelezett, megfelelő gyakorlati
tapasztalattal
rendelkező
fiatal szakembergárda megtalálja helyét a közigazgatás

szerteágazó
feladatrendszerében. Az ösztöndíjprogram a 35 év alatti fiatalok
számára nyújt alternatívát.
A TKÖ program keretében a
felvételt nyert ösztöndíjasok
szakmai gyakorlatának időtartama 12 hónap, amelyet
a fővárosi vagy egy megyei
kormányhivatalnál töltenek
el. A program teljes időtartama alatt a résztvevők
szakmai fejlődését színvonalas képzések, valamint
mentorok segítik, akik a
kormányhivatalok többéves
tapasztalattal
rendelkező
munkatársai. A program
végén a befogadó intézmények a legkiválóbb ösztöndíjasoknak állami tisztviselői állást ajánlhatnak fel.

Békés megyében a 2016.
évi TKÖ program egyéves időszakát követően hat fő ösztöndíjas közül négy fő jelenleg a
Békés Megyei Kormányhivatal
kötelékében állami tisztviselőként tevékenykedik.
Idén második alkalommal indult el a TKÖ Program,
amelynek időtartama 2018.
április 17-éig tart. Békés megyében három ösztöndíjas fiatal foglalkoztatására nyílt lehetőség, amely a Békéscsabai
Járási Hivatalnál a hatósági, a
rehabilitációs, valamint a foglalkoztatási szakterületen történik. A program előnye, hogy
segítségével a fiatal korosztály érdeklődése jelentősen
megnövekedhet a közigazgatási munka iránt.

Csabai Mérleg
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174 millió a szociális alapszolgáltatás
intézményeire

A Mokry utcai idősek klubja udvara
A szociális alapszolgáltatás intézményei segítenek
abban, hogy idős vagy beteg
hozzátartozóink biztonságban, hasznos elfoglaltsággal
és szakavatott emberek segítsége mellett töltsék napjaikat.
Herczeg Tamás tanácsnok
szerint Békéscsaba önkormányzata igyekszik ehhez is
egyre jobb feltételeket teremteni. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében most az
idősek klubjainak, valamint a
pszichiátriai és szenvedélybetegek alapellátásának fejlesztésére pályázik a város.
– A szociális alapszolgáltatás terén jelenleg mely intézmények fejlesztésére és milyen
összegben pályázik a város?
– Összesen 100 millió forintból szeretnék fejleszteni a
Kossuth utcai, a Mokry utcai
és Jázmin utcai idősek klubjában a nappali ellátás feltételeit. 74 millió forintból pedig a
Bankó András utca 44. szám
alatti épület egy részét szeretnék korszerűsíteni a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátásának
fejlesztése érdekében.
– A kihasználtságot illetően
mi a tapasztalat ezekben az
intézményekben?
– Ha az érintettek nappali
ellátása jó körülmények között
történik, akkor azt szívesen
veszik igénybe a környéken
élők. Van, aki több időt tölt ott,
másoknak a nappali étkeztetését oldják meg. Sok olyan
idős ember van, akinek a kö-

Herczeg Tamás
zösségi élményeket leginkább
ezek a helyek teremtik meg.
Itt szociális szakemberek foglakoznak az emberekkel, akik
számos programnak lehetnek
részesei.
– Milyen nagyobb felújítások valósulhatnak meg a pályázat segítségével?
– Általános elvárás az
energetikai
hatékonyság
növelése, szükség szerint
a nyílászárók cseréje, az
épületek hőszigetelése és
a fűtéskorszerűsítés. Itt különösen fontos az épületek
akadálymentesítése, hogy a
mozgásukban akadályozott
emberek is jól érezhessék
magukat, és nyugodtan tudjanak közlekedni. Szükség
esetén az egyes helyiségeket fel kell újítani, és van,
ahol a burkolat szorul cserére. Ez mind-mind azt a célt
szolgálja, hogy otthonosabb,
vonzóbb legyen a környezet
az ideérkezőknek.
Mikóczy Erika.

Mokry-majális

Április 29-én ismét majálisra hívta a körzetében élőket
Hanó Miklós alpolgármester,
a békéscsabai 9. választókerület egyéni képviselője. A délelőtt folyamán a Mokry idősek
klubja udvarán egy két és fél
mázsás disznót dolgozott fel
egy serény kis csapat Hanó
Miklós irányításával, aki főként
a csontozásban segített. Vol-

tak, akik főztek, mások arról
gondoskodtak, hogy legyen
elegendő asztal, és a hideg
miatt bizony a forró tea is jól
jött. Napközben egyre többen
eljöttek, hogy szórakozzanak,
megkóstolják a friss hússal
készült székely káposztát,
és kötetlenül beszéljék meg
ügyes-bajos dolgaikat a körzet
képviselőjével.

Óvodaépületeket, kollégiumot érint a 880 milliós fejlesztés
Több békéscsabai intézményben már történtek
előrelépések az energiahatékonyság terén, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) lehetővé teszi, hogy további
ingatlanokban hajtson végre energiamegtakarítással
járó fejlesztéseket a város
– mondta dr. Ferenczi Attila tanácsnok, utalva arra,
hogy most Békéscsaba hét
óvodájának és egy kollégiumának energetikai korszerűsítésére pályáznak.
– Mely intézményeket érinti az
energetikai pályázat?
– TOP-keretből tervezzük
megoldani a Százszorszép
Művészeti Bázisóvoda komplex energetikai korszerűsítését. Az energetikai korszerűsítés és az akadálymentesítés
a cél a Kölcsey utca 15. szám
alatti óvodában, a Dr. Becsey
Oszkár utca 25. szám alatti
óvodában, az Orosházi út 2.
szám alatt található óvodában,
a Ligeti sor 16. szám alatti óvodában, valamint a Lencsési
Óvoda Napsugárovijában és

Manóvárovijában. A pályázatban szerepel a Trefort u.
2. alatti kollégium épületének
energetikai korszerűsítése is.
– Milyen beavatkozások lehetnek az intézményekben?
– Szükség lesz a falak
utólagos hőszigetelésére, a
tetők hő- és vízszigetelésére,
a nyílászárók cseréjére és
felújítására. A pályázat tartalmazza az érintett épületek
projektarányos akadálymentesítését, az épületgépészeti
rendszerek, fűtési rendszerek
felülvizsgálatát, szükség szerinti felújítását. Meg kell nézni,
hogy az épületvillamosság
terén hol van szükség korszerűsítésre. Tervezzük napelemes rendszerek kiépítését is,
a fogyasztás és a keretösszeg
figyelembevételével.
– Részben az Európai Unió
energiahatékonysági irányelveinek teljesítése a cél, de sok
egyéb hozadéka is lesz a beruházásnak.
– Valóban fontosak a fejlesztések azért is, hogy eleget tegyünk az uniós irányelveknek. Ezek az épületek
már egyébként is rászolgáltak

Fotó: Lencsési Óvoda
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arra, hogy korszerűsítsük őket,
és így a gyerekek, valamint
a velük foglalkozó felnőttek
minőségibb, jobb környezetben legyenek. Mindemellett
természetesen pénzügyi és
környezetvédelmi vonzata is
lesz a beruházásnak. A korszerűsítéssel jelentős energiamegtakarítás érhető el, a
napelemek csökkentik a környezetterhelést, és mindez
együttvéve olcsóbbá is teszi
az intézmények működtetését. Szerencsés, hogy a város
szándékai és az uniós források
igénybevételi lehetőségei öszszekapcsolódtak. Ennek nyomán olyan beruházássorozat

indulhat, amellyel csak nyerhetünk, hiszen korszerűbb,
élhetőbb lesz a város.
M. E.

Dr. Ferenczi Attila

Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum projektfejlesztési időszaka lassan
lezárul. A tanulmányok elkészültek, az irányítócsoport
működik. Az együttműködési
megállapodás a város, a megyei önkormányzat, a kormányhivatal és az iparkamara között jött létre, azért, hogy
hétszáznál is több hátrányos
helyzetű munkavállaló kapjon
megfelelő tudást, szakmát és
megélhetést a jövőben.
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 felhí-

vásra. Az úgynevezett paktum
projekt 1 104 000 000 Ft öszszegű támogatásban részesült. A paktum projektfejlesztési időszaka lassan lezárul.
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
cégvezetője, dr. Sódar Anita elmondta, ahhoz, hogy
megfelelő komplex szakmai
tudásanyagot biztosítsanak
a hátrányos helyzetű munkavállalóknak, kellenek a
cégek, vállalkozások, amelyek majd foglalkoztatják
őket. A cégvezető beszámolt arról, hogy több mint
30 szervezet jelezte a paktumban való közreműködését: gazdasági szereplők,
civilek, egyesületek.
Pántya Imre a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának
vezetője kiemelte, a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával hatékonyabb
foglalkoztatásösztönzés valósul meg. Az új munkavállalók
foglalkoztatásához átmeneti
bér- és járuléktámogatásra

is lehetőség van, az álláskeresők részére pedig képzési
támogatás nyújtható.
A Békés Megyei Önkormányzat legfőbb célja
a paktum segítségével a
gazdasági növekedés és
a foglalkoztatás bővítése.
Dr. Horváth Mihály jegyző
megjegyezte, mindent megtesznek annak érdekében,
hogy felmérjék az igényeket
a munkaadók oldaláról, és
megkeressék azokat, akik
dolgozni szeretnének. Hozzátette: ettől azt várják,
a hátrányos helyzetű,
álláskereső és inaktív
embereknek nagyobb
esélyük legyen arra,
hogy visszatérjenek

a munkaerő-piacra. A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum projektfejlesztési időszaka lassan lezárul.
Ha minden a tervek szerint
alakul, akkor nyáron, a toborzás után kezdődhetnek
az első képzések. A megvalósítás határideje 2020,
addig több mint 700 munkavállalót szeretnének bevonni
a programba.
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„Aranyos” rajzok

Táncfesztivál

Nemzetközi sportgála

A pályázat összekötötte nemzetrészeinket

Közel kétezer táncos lépett fel

Arany János születésének kétszázadik évfordulója
alkalmából idén az ő emlékének szentelték a XXXIX. Városi
Gyermekrajz Pályázatot. A beérkezett pályázatokból
a Munkácsy múzeumban nyílt kiállítás, ahol Török
László, Arany János szülőhelyének, Nagyszalontának
a polgármestere kiemelte: Arany János most ismét
összekötötte nemzetrészeinket.

Négy napon át zajlott Békéscsabán a tánciskolák,
tánccsoportok, szakmai műhelyek össztáncművészeti
seregszemléje. Volt társastánc, néptánc, balett, modern és
utcai tánc, aerobik, show- és karaktertánc, mazsorett és
rúdtánc is a kínálatban. A főszervező, Botta Tibor elmondta,
hogy közel kétezer táncos vett részt a seregszemlén, amely
méltó volt a tánc világnapjához.

Látványdisznótor

Ligeti majális

Békéscsaba több testvérvárosából érkezett ide
delegáció a hosszú hétvégén. A vendégek tüzetesebben
megismerték a CsabaParkot, ahol látványdisznótort is
rendeztek számukra

Idén is megrendezték a majálist és a ligeti vásárt a
Széchenyi ligetben. Május 1-jén a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület íjászattal, kézműves-foglalkozással,
ügyességi és társasjátékokkal várta az érdeklődőket

Fotó: Csabagyöngye

Ismét rangos verseny volt az atlétáknál
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Igazolt versenyzők és amatőrök is megmérették magukat
A Békéscsabai Atlétikai Club
április 30-án rendezte meg
a Budapest Bank 38. Nemzetközi Sportgála, országos
gyalogló bajnokság és a Csaba Center 23. Utcai Futógála
versenyeit. A rendezvényen
felnőttek és gyerekek, igazolt
sportolók és amatőr mozogni vágyók is megmutathatták,
mire képesek.
A gyaloglásban az igazolt
sportolók kvalifikációt szerezhettek a londoni világbajnokságra. Emellett az amatőr
résztvevőknek 6000 méteres
futóversenyt, a gyerekeknek
pedig játékos sorversenyt hirdettek meg. A magyar és román sportolók mellett ezúttal
hongkongi gyalogló hölgy is
rótta a köröket. Végül a volt
csabai Madarász Viktória elérte a világbajnoki szintet, a csabai, serdülőkorú Zahorán Petra
bajnok lett, Kovács Barbarának
viszont nem sikerült a szint.
6000 méteres futásban, az

igazolt sportolók között a Kopp
Békéscsabai Atlétikai Club
kiválósága, Tábor Miklós győzött, az amatőr férfiak között a
csabai Varga István, a nők között a szintén csabai Gyebnár
Éva végzett az élen.
A harmincnyolcadik éve
megrendezett bajnokság nagy
büszkesége az ország egyik
legjobb atlétikai klubjának.
– A riói olimpiai bronzérmes Márton Anita és Baji
Balázs olimpikonunk fémjelzi klubunk hírnevét, de számos sportolónkra vagyunk
büszkék. A 38 év alatt volt
itt több országos bajnokság,
voltak válogatott viadalok,
és olyan is előfordult, hogy
16 ország válogatott viadalának lehettünk tanúi. Óriási
hagyományokkal rendelkezik a verseny, jó érzés, hogy
ezt Békéscsaba már lassan
négy évtizede meg tudja rendezni – mondta Tóth Sándor,
a klub ügyvezetője.

INTERNET, TÉVÉ ÉS
TELEFON EGYÜTT,
TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves
szerződéssel, e-számlával, technológiától függően Tripla S
vagy XS csomagra.
Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. (Csaba Center)
Tel.: (06 66) 444 959

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2
analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra
vonatkozik. Az előﬁzetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előﬁzetőt az ÁSZF szerinti
kötbérﬁzetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Ballagók köszöntése
Kedves Tanulóifjúság!
A ballagás közös ünnep.
Az iskola, a család és a település ünnepe. Életetek egyik
legmeghatározóbb élményeként fogtok visszagondolni
arra a napra, amikor elköszöntök valamitől: iskolátoktól, barátaitoktól és városotoktól, Békéscsabától. A
búcsú fontos feladat. Fontos,
hiszen lezár egy időszakot.
Az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló
ajtótól azonban nem szabad
megijednünk. Amikor egy
ajtó bezárul előttünk, egy
másik mindig ki szokott nyílni. Tudni kell az új irány felé
fordulni, meglátni a feltáruló
lehetőségeket és élni velük.
Kérlek Titeket, ha a tanulmányaitok, a kötelességeitek
most máshová is szólítanak
Benneteket, mindig térjetek
vissza hozzánk és emlékezzetek: Békéscsaba hazavár!
Különös, kettős természete
van a ballagásoknak, hiszen
kétfajta búcsú keveredik bennük. Az első az idő körforgására emlékeztet. Minden évben elérkezik ez a jelentőségteljes nap, amelyre életünk
végéig emlékezünk. A másikfajta búcsú azonban az idő
egyenes irányú mozgására
figyelmeztet. Arra, hogy vannak dolgok az életünkben,
amelyek véget érnek és sosem térnek vissza többé. Ilyen
pillanatokban tudjuk igazán
megbecsülni azt, ami velünk
történt. Hiszen az életünkben
történő meghatározó dolgok
értékét az adja, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek.

Mit érne a sikerélmény, amit
egy eredményes verseny után
éreztünk, ha újra és újra átélnénk? Mit érne a győzelem,
ha ismét berúghatnánk a nyertes gólt, amivel megnyertük az
iskolai sportbajnokságot? Az
osztálykirándulások megmosolyogtató emlékei is éppen
azért emlékezetesek, hiszen
szívünkben őrizzük őket. Ha
visszagondolunk, megértjük,
hogy életünket az egyszeri és
megismételhetetlen dolgok teszik igazán érdekessé, izgalmassá és felejthetetlenné.
Végezetül, fogadjátok tőlem útravalónak Mahatma
Gandhi sokatmondó gondolatát:
„Élj úgy, mintha ma lenne
az utolsó napod. Tanulj úgy,
mintha örökké élnél.”
Sikeres felkészülést az
érettségire és szép nyarat
kívánok!
Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere

A csabai élet eseményei

elismeréseket adtak át a rend őreinek

Az Év rendőre lett Hudák Pál és dr. Vargáné dr. Szombati Andrea
Szent György napja, a magyar rendőrség napja alkalmából példamutató szolgálatellátásáért több Békés
megyei rendőr részesült elismerésben.
Magyarország belügyminisztere az „Év rendőre” miniszteri díjat adományozott vezetői
kategóriában Hudák Pál rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsosnak, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének. Szintén „Év rendőre”
miniszteri díjban részesült
sajtó- és tömegkommunikáció
kategóriában dr. Vargáné dr.
Szombati Andrea rendőr őrnagy, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.
A belügyminiszter Szent
György érdemjelet adományozott Seres Ildikó rendőr
ezredes, rendőrségi főtanácsosnak, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesének és tanácsosi címet
adományozott Nagy György
rendőr főtörzszászlósnak, a
Mezőkovácsházi Rendőrka-

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlést tartott
pitányság nyomozójának. Az
elismeréseket a díjazottak a
Budapesten tartott központi
ünnepségeken vették át.
Magyarország
belügyminisztere 50. születésnapja
alkalmából emléktárgyat adományozott Sikur Tamás rendőr
alezredesnek, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság ElemzőÉrtékelő Osztálya vezetőjének.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nyugállo-

mányba vonulása alkalmából,
több évtizedes munkája elismeréséül, vásárlási utalványt
adományozott Tyukodi Julianna
főtanácsosnak, a közgazdasági
osztály csoportvezetőjének.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság április 23-án, Békéscsabán, a Csabagyöngye
Kulturális Központban megtartott ünnepi állománygyűlésén
dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrszakmai nemzetközi kapcsolatok fenntartása
és elmélyítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül Szent Györgyszobrot adományozott Bondar
Marin rendőrkapitánynak, a
Nagyváradi Területi Határrendőr Felügyelőség vezetőjének.
A megyei rendőrfőkapitány emellett kiváló szakmai
munkát végző hivatásos állományú rendőröket, rendőrségi dolgozókat részesített

elismerésben és átadta a
Békés megyei „Év rendőre”
díjakat. Bűnügyi kategóriában
Pap Csaba rendőr őrnagy, a
Gyulai
Rendőrkapitányság
alosztályvezetője, rendészeti kategóriában Nagy Gábor
rendőr főtörzszászlós, a Békési Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka, míg
határrendészeti kategóriában
Cseresznyés József rendőr
törzszászlós, a Lőkösháza
Határrendészeti Kirendeltség
szolgálatparancsnoka érdemelte ki a kitüntető címet. A
kiemelkedő teljesítményükért
elismerésben részesült három
rendőrnek dr. Prekop Ottó, a
Trezor Liktor Zrt. vezérigazgatója különdíjakat adott át. Elismerésben részesült továbbá
a Békési Rendőrkapitányság
kollektívája, a 2016-ban példamutató teljesítményt nyújtó
helyi szerv az „Év Rendőrkapitánysága” kitüntető cím birtokosa lett.

Bű n- és ba leset-megelőz és k icsi k nek, na g yok na k
Szent György-napon bemutatókkal, családi programokkal várta az érdeklődőket a rendőrség
Szent György-napkor tartják a rendőrség napját,
ebből az alkalomból a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság április 23-án
különböző bemutatókkal
és családi programokkal
várta az érdeklődőket.

Akár forgalomirányításból is leckét vehettek a gyerekek a Csabagyöngyében

– A motoros szimulátor volt
a legnehezebb és a puzzle
ment a legjobban – árulta el
egy lelkes kisfiú, aki a Csabagyöngye nagytermének
minden állomását bejárta
és teljesítette a feladatokat.
A bűn- és baleset-megelőzéssel foglalkozó szakemberek tesztekkel,
vetélkedőkkel készültek, a

gyerekeknek
kerékpáros
ügyességi pályát alakítottak ki. Hosszú sorok voltak
szinte minden helyszínen. A
rendezvényen bemutatkoztak a bűnügyi technikusok
és a rendőrség kutyavezetői, de bárki megnézhette a
rendőrség járműveit, felszereléseit és fegyvereit is. A
gyerekek ámulattal nézték
az egyes eszközöket, és
persze többen fel is pattantak a rendőrök járműveire,
hogy kipróbálják, milyen
lehet a rend igazi őrének
lenni. Toborzó csoportok
is voltak a helyszínen, ők
a határvadász hivatás iránt
érdeklődőket várták.

– A rendőrnap szakmai
szempontból alkalmat ad
a visszatekintésre, számvetésre, de arra is, hogy
mindenki betekintést nyerhessen a rendőrök mindennapjaiba. Játékos vetélkedőkkel készültünk a
családoknak, de bemutattuk
a rendőrök járműveit, eszközeit is, amelyek nemcsak a
gyerekeket, hanem a felnőtteket is nagyon érdekelték –
fogalmazott Vargáné Szombati Andrea rendőr őrnagy,
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője
a Csabagyöngye Kulturális
Központban.
Kovács Dávid
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MesélŐ MÚzeUM

Békéscsaba anno

Írózongora a békéscsabai múzeumban

„A jövő Csaba gyöngye” – új városrész

Az írás történetében a 19.
század közepén jelentős fordulópontot hozott az írógép
feltalálása, amikor a kezdetleges írógép jellegű eszközöket továbbfejlesztette az
olasz Giuseppe Ravizza. Ő
használta először az „írózongora” elnevezést a későbbi írógépre, amely a mindennapok nélkülözhetetlen
eszközévé vált.

Ezt a hízelgő jelzőt az egykori Kanálisi szőlők helyén
létesülő új csabai városrésznek előlegezte meg a
helyi sajtó 115 évvel ezelőtt.
Mert úgy vélte, ilyen lesz a
tervek szerinti impozáns
városrész a Körös-parti
büszke nyírfák mögött.
Az első Csaba körüli szőlőket 1765-ben mérték ki még
Zahorán János bíró idejében.
A Kanálisi szőlőket 1810-ben
osztották ki a Körös-csatorna
jobb partján Veszeitől körülbelül a mai Deák utcáig terjedően. Itt a jobbágyok művelték
gyümölcs- és szőlőskertjeiket.
Az 1903. évi közgyűlésen
Korniss László főjegyző, Ádám
Gusztáv főmérnök és Bodó
János azt javasolták, hogy a
kanálison túli, a Csabai főtér
közelében lévő szőlők – ma a
Deák utca – Árpád sor – Bajza utca – Bercsényi utca által
határolt – területét a község
sajátítsa ki, szabályozza és
háztelekként adja el. (Később
a területet a Gyulai útig bővítették). A közgyűlés elfogadta
az előterjesztést és megtette
a hivatalos előkészületeket a
kisajátításra. Annak költségére 100 ezer koronát irányoztak
elő. 1905-ben a kereskedel-

Az Árpád sor látványos régi, kupolás épülete
mi miniszter leiratba foglalta
az új városrész létesítését, a
mintegy 150 holdnyi, túlnyomó
részben szőlős kültelek belterületbe vonását. A község a
felső zsiliptől 67 szőlőskertet
sajátított ki. 1909-ben Csaba
legegészségesebb részén 360
háztelket jelöltek ki a mérnökök, rendezett nyílegyenes utcákkal, melyekben már akkor
16 ház épült. Az új városrészben, különösen a Körös-parton
villák építését engedélyezték.
Egyre épültek a házak, s
a lakosság sürgetésére épült
fel a Bartók Béla út folytatásaként a csatornán átvezető
széles vasbeton híd 1913-ban.
A Deák utcában 1912-ben adták át a református egyház új

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK:
• Május 6., (szombat):

Lischka Lipót-emléknap: 10 órától
koszorúzás a Ligeti temetőben,
10.30-tól

emléktábla-avatás

a

Széchenyi ligetben, 11 órától emlékülés és kötetbemutató a Békés
Megyei Könyvtárban.

• Május 13.. (szombat) 17.30 :

Benyák Zoltán és Bíró Szabolcs kö-

zös előadása. Moderátor: Németh
Péter.

• Május 15., (hétfő) 15.00

Magyar–szlovák–görög nyelvű kiál-

lításmegnyitó és Szincsok György
író Rendhagyó komlósi tájszótár
című könyvének bemutatója.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Arany Jánosra 200 – Online kvíz

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Békés Megyei

Könyvtár online kvízpályázatot hirdet,
melynek helyes kitöltői között értékes
ajándékokat (e-book olvasó) sorsolunk ki.
A kvíz elérhető a könyvtár honlapján.
Születésnapi újság
Ajándékozzon egyedi kiadványt egy
ünnepelt számára olyan kordokumentumokból, amely a jeles napon
aktuális volt. Az elkészülő ünnepi
számban lehetőség van fénykép,
illetve gólyahír megjelenítésére is,
amely egyedivé teszi az ajándékot.
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be
egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap
zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

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

templomát. Itt létesült az Isteni Gondviselés nevet viselő
patika is. Az Árpád sor–Deák
utca sarkára épült az 1927-ben
avatott Községi Járásbíróság
székháza. A következő évben
kezdtek tanítani a M. Kir. Állami
Leánygimnázium és Líceum
új épületében. Az egész csatornán túli városrész 1911-től
napjainkig a város árnyas fák
övezte utcáival Békéscsaba
látványos, VI. kerülete. A hangulatos öreg vadgesztenyés
Árpád sort néhány régi szép
épület ékesíti. Mindezt betetézi
a városrész előtti, 340 éve őseink keze munkájával létesült
kanális – az Élővíz-csatorna
festői látványa.
Gécs Béla

A kezdeti típusoknál még ábcrendet alkalmaztak, azonban
az egymás mellett lévő és
gyakrabban leütött billentyűk
könnyen
összeakadhattak.
Emiatt olyan elrendezés kialakítására törekedtek, ahol a
leggyakrabban használt betűk
egymástól távol helyezkedtek
el. Ennek eredményeként az
írógépeknél kezdték először alkalmazni a ma is használatban
lévő QWERTY-típusú billen-

tyűzetkiosztást. A több évtizeden keresztül jelentős szerepet
játszó írógépek közül a Munkácsy Mihály Múzeum is számos,
különböző típussal rendelkezik.
Talán az egyik legérdekesebb
egy Monarch Visible típusú írógép, amely az 1970-es években került a Helytörténeti gyűjteménybe. A Monarch Írógép
Vállalatot 1904-ben alapították
az Egyesült Államokban, a múzeumban található írógépen is
látható a gyártás helye. ‚The
Monarch Typewriter Company,
Syracuse. N.Y. U.S.A.’. A régebbi típusú írógépek gyártása
mellett kicsit megkésve hozták
létre ezt az új típust, ettől kezdve olyan eszközöket gyártottak, amelyeken a gépelés ‚látható’ volt. Erre utal az írógép
billentyűzete felett olvasható
’Monarch Visible’ felirat.
Versenyképes vállalkozás
volt, 1939-ig tartott az ilyen

típusú írógépek gyártása. A
képen is látható hosszú emelőkar, a csúszó hengerrész és
az egyenes vonalhúzók mind
olyan tényezők, amelyek ezt a
típust világszerte ismertté tették. Vitathatatlan tény, hogy a
Monarch típusú eszköz fontos
helyet foglal el az írógépek történetében és a múzeum gyűjteményében is.
Szakál Veronika történész,
Munkácsy Mihály Múzeum

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., az alábbi
Pályázati felhívást teszi közzé.
Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán
2017-ben.
1. A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely létrehozásának támogatása, a helyi
mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén.
2. Támogatás formája: 1 év
időtartamra vissza nem térítendő
járuléktámogatás és részbeni bértámogatás.
3. Támogatási összeg: összesen maximum 600 000 Ft/munkahely.

MESEHÁZ

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

APÁRÓL FIÚRA
2017. május 6-án, szombaton 14 órától
családi hagyományőrző délután a Meseházban.
Kalendárium: Májusfaállítás szokásai
Műhelymunka: Májusfa cserépdísz készítése
Nagymama kamrája: kövér palacsinta
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. május 10-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
Egy falusi plébános naplója
Francia ﬁlmdráma (1951)
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:
Agyagtárgyak készítése csipke lenyomattal.
(szív, fali virágtartó, falikép, kaspó, medál, edényalátét)
Virágos koszorú karton alapra filcvirágból
Textil képkeret
Szív formájú falikép rózsa dísszel
Falikép tojástartóból kivágott virággal díszítve
Szív készítése, festése sodrott újságpapírból
Papírkosár textiltulipánnal
Textilszív díszítése csipkével, rozettával

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY • 19059985-1-04
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4. Kedvezményezettek köre:
mikro- és kisvállalkozások, egyéni
vállalkozók, non profit szervezetek
5. A támogatás csökkent és
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására is kiterjed
A támogató fenntartja magának
a jogot arra, hogy a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatokat
forráshiány miatt nem támogatja.
Pályázat benyújtása
A pályázati anyag kizárólag
magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján megjelenő pályázati
dokumentáció szerinti változatlan
formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint további
1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentá-

cióban szereplő címre. A kérelmet
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a benyújtást követően nincs
lehetőség.
Beadási határidő: 2017. május
26. (péntek).
Információ
További információ kérhető a
pályázat lebonyolítójától, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től
a 66/445-542-es telefonszámon,
vagy a vagyonkezelo@globonet.
hu e-mail-címen. A teljes pályázati
dokumentáció a város internetes
oldaláról (www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthető le.

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS
A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÚJ IDŐPONT
Május 5 – 7., (péntek– vasárnap)
XI. Szent György-napi Sárkányeregetés. Pénteken 15–17 óráig papírsárkány-készítés és ételkóstoló. Szombaton egész nap sárkányeregetés és változatos programok
10–15 óráig. (Rossz idő esetén a sárkányeregetésre vasárnap kerül sor.)
Május 5., (péntek) 15.00 Kézimunka Klub
Május 6., (szombat) 15.00 Megyeri Kézműves Műhely – A bőrművességgel ismerkedünk Lengyel Balázs vezetésével
Május 17., (szerda) 15.00 Rímszerda – Dsida Jenőre emlékezünk

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Május 4., 11. és 18., (csütörtök)
16.30 –18.00
Táncos torna 5 éves kortól
Május 8., (hétfő) 15.00
Stark Adolf Kertbarát Kör: bor-, pálinka- és kolbászverseny
Május 11., (csütörtök) 10.00
Baleset-megelőzés előadás: A szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdéseiről

Kézműves Falu, a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és a
Kárpát-medencei Fazekas Találkozó
fotóiból

Május 12., (péntek) 17.00 Az M3 kreatív
csoport fotókiállítása a Mezőmegyeri

Május 15., (hétfő) 10.00
Varázsének Hevesi Imi bácsival

Május 13., (szombat) 15.00
A Népi díszítőművész szakkör hímző
bemutatója a Közösségek Hete programsorozat keretében

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Kiállítás: A XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Dél-alföldi Regionális tárlata a Békés Megyei Népművészeti Egyesület rendezésében
Május 10., (szerda) 15.00 A Közösségek Hete keretében: „Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk” intézménybemutató, – eredeti Omaszta-levelekkel – közösségek
számára
Május 12., (péntek) 17.00 Boldogság Klub – Szamosvári Anita vezetésével
Május 16., (kedd) 15.30 Művészet-történet előadás-sorozat: Schéner Mihály művészete. Bemutatja Gyucháné Veres Krisztina, a Meseház vezetője
Május 18., (csütörtök) 07.00–18.00 A múzeumok világnapja alkalmából: Kirándulás Tiszadobra, az Andrássy-kastélyba és a berettyóújfalui Bihari Múzeumba

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Csabai Mérleg

színes

„Reformáció 500”

Bölcsődék napja

Békéscsabán a szülőknek is segítenek

Csabai diákok Luther és Bach nyomában

A bölcsődék napján a kisgyermeknevelőknek
rendeztek szakmai napot a
Csabagyöngye Kulturális
Központban. A meghívottak az ünneplés mellett
előadást hallgathattak meg
arról, hogy változó világunkban miként alakultak
át a családi kapcsolatok.
– A bölcsődék napját hat
éve ünnepeljük hivatalosan,
de mi mindig megemlékeztünk arról, hogy 1852. április 21-én nyílt meg az első
bölcsőde hazánkban Budán, a Kalap utcában – tudtuk meg Bogár Évától, az
Egészségügyi Alapellátás
igazgatójától.
Nagy Ferenc alpolgármester az ünnepségen kiemelte, hogy a békéscsabai
bölcsődékben szakszerű és
megbecsülésre
érdemes
gondozó-nevelő munka folyik. Beszélt arról is, hogy
2010 és 2014 között harminc százalékkal bővült a
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A reformáció 500. évfordulója apropóján kirándulást
szervezett a Szeberényi
Gusztáv Adolf Evangélikus
Gimnázium áprilisban. Az
út során a diákok a reformáció emblematikus helyszíneit ismerhették meg.

Szicsek Margit: Nem kell tökéletesnek lenni
férőhelyek száma, és a város most is bölcsődefejlesztés előtt áll.
Dr. Fábián Ágnes tanácsnok hangsúlyozta, hogy
nagyon fontos a bölcsődei
dolgozók megbecsülése.
Tavaly ágazati általános
pótlékot kaptak a dolgozók,
most január 1-jétől speciálisan kisgyermeknevelői
pótlék jár, akik pedig diplomás kisgyermeknevelővé
képezték magukat, azokra

a pedagógus életpályamodell vonatkozik.
Ezután következett Szicsek
Margit előadása. A szakpszichológus rávilágított: nem kell
tökéletesnek, csak elég jó
anyának lenni. Mint mondta,
a bölcsődei gondozónőnek
nemcsak a babára, hanem az
anyukára is nagy figyelmet kell
fordítania: meg kell nyugtatnia
a sokszor az elvárások súlya
miatt szorongó anyukát.
Mikóczy Erika

Az egyik diák, Hrabovszky
Regina élménybeszámolójában a következőket írta:
„első célpontunk Weimar,
a német kultúra egykori fellegvára volt. A Weimar mellett fekvő dombok között a
buchenwaldi koncentrációs
tábor helyén ma emlékhely
van, amely figyelmezteti az
odalátogatókat, hogy soha
többé háborút! Megrázó élmény volt mindannyiunk számára…
Innen Wittenbergbe, Békéscsaba testvérvárosába
mentünk, lehetőségünk volt
megnézni a Luther-házat, láttuk a városi templomot, ahonnan 1518-ban Luther elindult
Rómába, hogy fellebbezzen

a pápánál, aki eretnekséggel
vádolta, valamint a Vártemplomot, melynek kapujára Luther felszegezte 95 pontját.
Következő napunk Wartburg
várában telt, és beléphettünk abba a szobába is, ahol
Luther Márton lefordította a
Bibliát. Másnap Lipcse nevezetességeit szemléltük meg,
ahol idegenvezető mesélt a
történelemről. Híres neveket
is megemlített, mint például
Bach és Wagner. Megcsodálhattuk a Tamás-templomot is, amelynek Johann
Sebastian Bach hosszú évekig a karnagya volt, s ahol

most iskolánk egy köszönő
üzenetet hagyott.
Végül sajnos elérkezett a
hazaindulás. Közel tizennégy
órás út után fáradtan ugyan, de
boldogan szálltunk le a buszról,
tudván, hogy a mi lábunk milyen gyönyörű német földeken
lépdelhetett. Ezúton köszönjük
polgármester úr és a két bizottság támogatását, amellyel lehetővé tették, hogy a jubileumi
évben eljussunk a reformáció
jelentős helyszíneire. Köszönjük továbbá iskolánknak is a
segítséget, valamint Halász
Mariann tanárnőnek a szervezőmunkáját.”

Rajzottak a vasak a tréningen szakmák éjszakája a BszC-ben
Évadnyitó motoros tréninget
rendezett a Közlekedéstudományi Egyesület és a Békés
Megyei Kormányhivatal a közelmúltban. Ennek keretében
a motorosok elméleti ismereteit bővítették, közös átmozgató motorozást tartottak, majd
Podani Milán streetfighter
show-ját is megnézhették a
motorok szerelmesei. A rendezvényen arra hívták fel a
figyelmet, mennyire fontos a
láthatóság, a biztonság, és az,
hogy a motorok kifogástalan
műszaki állapotban legyenek.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com
KIÁLLÍTÁSOK
• A Jászkun Fotóklub (Szolnok) tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás megtekinthető május 5-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
• Május 19., péntek 17 óra – A Nagyváradi Fotóklub kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője.
Megnyitja: Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. Közreműködnek Sprőber Hanna és Sprőber Dóra, a Lencsési Általános Iskola tanulói.
A tárlat megtekinthető június 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELŐZETES
• Május 20., szombat 14–19 óráig a Lencsési Közösségi Házban és a Féja
Géza téren.
Programok: 14.30 órától kishalfogó verseny az Élővíz csatorna Féja Géza
téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a helyszínen). Szabadtéri játszóház:
papírmunkák (halacska, gólyacsőr hajtogatással), gyöngyözés, textiljátékok
(rongylabda, kabalafigurák, rongybabák) készítése, babasarok.
14.30 órától a közösségi házban működő angol szakkör óvodásainak fellépése.
15.00 órától a Lencsési Óvoda Süni (Manóvárovi), Nyuszi (Zöldovi) és
Mókus csoportjának (Napsugárovi) műsora.
15.30 órától a Lencsési Általános Iskola monderntánc-csoportjainak bemutatója.
16.00 órától 600 db palacsinta kiosztása ingyenesen a gyerekeknek.
16.15 órától Kalap Jakab színháza – Ebengubák bábkoncert – interaktív
gyermekműsor. Főszerepben a 9 magyar kutyafajta.
17.00 órától a Nefelejcs Népdalkör gyermekműsora.
17.30 órától a BABszínház Társulat különleges gólyalábas produkciója.
18.30 órától a játékos vetélkedők sorsolása.
A programok ideje alatt 14 órától ugrálóvár, óriáscsúszda, íjazás és
ügyességi játékok (ingyenesen), lovaglási lehetőség, quad, mesehinta,
csillámtetoválás (térítéssel).
15-től 18 óráig Egészségpont: vércukor-, vérnyomás-, testzsírszintmérés, életmód-tanácsadás, arc- és testfestés díjmentesen, közlekedési
vetélkedők értékes díjakkal.
TORNA
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti: Máté
Zsolt, a hódmezővásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A Békéscsabai Szakképzési Centrumban április 21-én rendezték meg a
szakmák éjszakáját, ahol a
pályaválasztás előtt álló érdeklődők ebben az évben
megismerkedhettek a szakképző iskolák kínálatával. A
rendezvény összefonódott a
három évtizede életre hívott
dís zm un ka - b e m ut atóva l,
ahol az iskola végzős diákjai
alkalmi tortákkal, ételkülönlegességekkel és díszasztalokkal várták a zsűri értékelését és a fiatalokat.
A Lencsési Közösségi Ház
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

Egészséghét a Lencsésin
címû rendezvénysorozatra

• Május 12., péntek 10 óra – Felső légúti
betegségek kisgyermekkorban címmel
dr. Török Julianna fül-orr-gégész szakorvos
előadása a Baba-mama klubban.
• Május 12., péntek 18 óra – A „Gyógyító ásványok” című kiállítás megnyitója a közösségi ház előterében.
• Május 13., szombat 14–19 óra – Jóganap – Soós László miskolci jógaoktató tart előadással egybekötött gyakorlati bemutatót és foglalkozást.
• Május 15., hétfő 14.30 óra – Egészségügyi TOTÓ – játékos vetélkedő
a Nyugdíjasklub foglalkozásán.
• Május 16., kedd – Bemutató tornák
Nyugdíjastorna 8.15-től 9.15 óráig
Baba-mama torna 9.30-tól 10.30 óráig egyéves kor fölött és 10.30-tól 11.30
óráig egyéves kor alatt
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek 14.30-tól 15.30 óráig
Alakformáló torna 18.30-tól 19.30 óráig
A tornákra a mai napon a belépés díjtalan.
• Május 17., szerda 17 óra – „Sütemények, melyekkel nem ártunk
szervezetünknek” címmel tart paleosütemény-bemutatót és kóstolót,
hozzávalók és receptek ismertetésével Szathmáryné Vantara Klaudia a
Paleolit klubban.
• Május 18., csütörtök 10 óra – Rendhagyó óra a Lencsési Általános
Iskola felső tagozatosainak részvételével. „Egy város, ötkarika, ezernyi
történet” című könyv bemutatója. Vendégünk: Szigeti Csaba, a könyv
szerzője.
• Május 19., péntek 17 óra – „A szejtán elkészítése” Stranszkiné Zsuzsa
életvezetési tanácsadó közreműködésével. A programot egészséges
ételekből készített kóstoló és beszélgetés zárja.
• Május 20., szombat 15-től 18 óráig – díjmentes vércukor-, vérnyomás- és testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás a Városi Védőnői
Szolgálat munkatársainak közreműködésével, valamint játékos ügyességi és sportvetélkedők a Lencsési Gyermeknapi Előzetes című rendezvény keretében.
• Május 20., szombat – a Természetjáró kör kirándulása Biharugrára a
Tájvédelmi Körzet látogatóközpontjába: madárvárta, szakszerű tájékoztatás és séta a madárlesekhez, majd a virágzó kosborokhoz. Indulás:
8.00 órakor különjáratú autóbusszal a közösségi háztól. Várható hazaérkezés 16 óra után az indulási helyekre.

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

Május 4., (csütörtök) 19.00
Szentpéteri Csilla & Band Koncertshow: Colors of Music
Május 6 –7., (szombat –vasárnap)
Egyéni és Páros Nemzeti Darts Bajnokság
Május 11., (csütörtök) 19.00
Muzsikás: Allegro Barbaro
Május 12., (péntek) 20.00.
Cloud9+ koncert
Május 13., (szombat) 10.00 –20.00
Társasjáték Nap
Május 13., (szombat) 20.00
Dolce Dance: Salsa est

Május 15., (hétfő) 19.30
Kodály Filharmonikusok Debrecen
A Filharmónia Magyarország rendezésében
Május 19., (péntek) 20.00
Grunting Pigs – Pribojszki Mátyás és
Szász Ferenc akusztikus blues duója
Május 20., (szombat) 18.00
Bagdi Bella-koncert: Sorsfordító Önbecsülés
Május 20 –21., (szombat–vasárnap)
Csabagyöngye Kupa – Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny
Május 27., (szombat) 11.00
Kicsi Gesztenye Klub zenés mesejáték
Május 27., (szombat) 15.00
Koter Margaréta Mi a baj a stresszel?
című előadása
Május 28., (vasárnap) 10.00 –14.00
Városi Gyermeknap: Kincses sziget

KIÁLLÍTÁSOK
Május 4., (csütörtök) 16.00
„FESTŐK” – Megyeri-Horváth Gábor
festőművész és festő szakos tanítványai kiállításának megnyitója
Megtekinthető június 12-éig.
Május 4., (csütörtök) 17.00
Berényi Nagy Péter „Tücsök Peti” meseillusztrációiból nyílik kiállítás
Megtekinthető június 30-áig.
Május 13., (szombat) 15.00
Olasz Attila festőművész „Szembesítés” című kiállításának megnyitója
Megtekinthető július 1-jéig.
Május 18., (csütörtök) 16.00
„Őszi napsütés főúri parkjaink ösvényein” – Grin Igor fotográfus kiállításának megnyitója
Megtekinthető június 17-éig.
Fülöp Péter Óriásfotók című kiállítása
megtekinthető május 9-éig.
„A mi mesénk” című kiállítás az Élményszínház fennállásának 10 éves
évfordulója alkalmából.
Megtekinthető május 15-éig.
Veteránkerékpár-kiállítás
Megtekinthető május 26-áig.
Hidvégi Petra keramikus Fibrilla című
kiállítása megtekinthető június 1-jéig.
Programjainkról bővebben a
www.csabagyongye.com oldalon és
facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.
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széPÜlJÜNk
a lÍVIa széPségszalONBaN!
Hajhosszabbítás
Levágattad a hajad és megbántad? Évek óta próbálkozol a
növesztéssel, de nem érte el a
kívánt hosszúságot? Közeleg az
esküvőd napja és hosszú hajat
szeretnél a nagy napon? A hajhosszabbítás lesz a tökéletes
megoldás számodra!
A legtöbb nő álmodik hosszú,
dús hajkoronáról, de sokaknak nem
adatik meg. Léteznek vitaminok,
hajápolók, kezelések, amelyek erősítik hajunkat, némileg gyorsítják is
a növekedést, de ez mégis lassú
folyamat, akár évekig tarthat.
A Lívia Fodrászszalonban
keratinos hőillesztéssel dolgozunk!
A módszer lényege, hogy a
sorokat úgy illesztjük a saját haj
tincseihez, hogy azok tövét, hő
segítségével keratinnal rögzítjük.
A keratin hő hatására megköt és
tökéletes tartást és biztonságos
hordást biztosít, azaz nem kell attól

félni, hogy kihullanak a
tincsek. A keratinos
hőillesztés egy teljesen
természetes és nagyon
alapos módszer. Használatával megelőzhetők a kellemetlen helyzetek, mikor a póthaj
feltűnően kapcsolódik
a saját hajunkhoz,
mint a hajfelvarrásnál.
Itt nincs keresztfonat,
nincs varrás, nem húzza a hajat, nem fülled be alatta a
fejbőr, épp ezért közkedvelt eljárásnak számít.
A hordási ideje 8–10 hét, elég
csak ennyi időközönként megújítani. Nagy előnye az eljárásnak,
hogy a póthaj többször is felhasz-

nálható és az átrakás során nem
rövidül. Amikor újra kell illeszteni,
nem kell új póthajat vásárolni. A
double hair-es hőillesztés dúsításra és hosszabbításra is alkalmas.
Szalonunkban egy díjmentes
személyes konzultáció során bővebb felvilágosítást is kaphatsz.

kristálycsodák, drágakövek
A Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör meghívja Önt a XXV.
Nemzetközi Ásvány és Kőzet Kiállításra és Vásárra.
Ásványok, kőzetek, kristályok, ércek, ékkövek, drágakövek, kövületek, tengeri csigák, kagylók és korallok bemutatója, cseréje, eladása.
Helye: Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
Békéscsaba, Irányi u. 14.
Ideje: 2017. május 13-án 9 –17 óráig
Belépődíj: felnőtteknek 350 Ft, gyermekeknek ingyenes
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sPOrt

tünde utcai fejlesztések
Összefogtak a focisták és az atléták

Ferenczi: Nemcsak az atléták használhatják a futófolyosót
dr. Ferenczi Attila, az atlétikai klub elnöke.
– A beruházás annak a kezdeményezésnek a része, amelyet az önkormányzat indított el
azzal a céllal, hogy a békéscsabai sportegyesületeket segítse.
Az elmúlt két évben több mint
100 millió forinttal sikerült fejleszteni a Békéscsaba tulajdonában lévő sportingatlanokat
– jegyezte meg Bíró Csaba, a
közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club nem pályázhat
TAO-s forrásra, így összefogtak a Békéscsaba 1912
Előre Sport Egyesülettel,
hogy a fiatalok megfelelő
körülmények között sportolhassanak. Dr. Kovács
Mihály, a Békéscsaba 1912
Előre SE elnöke szerint a
mostani
együttműködés
egy hosszú távú partnerség alapja lehet.
Kovács Dávid

Bohus Ricsi ott lesz a vb-n
Az országos úszóbajnokság befejeztével Sós Csaba szövetségi kapitány – az
edzőbizottság, majd a szövetség elnökségének jóváhagyásával – kihirdette a válogatott
csapatot, amely a júliusi, budapesti világbajnokságon indul. A vb történetében először
minden számban lesz magyar
induló. A Békéscsabai Előre
Úszó Klubból ott lesz Bohus
Richárd is, aki biztos induló a
100 méteres gyorsúszásban
és az 50 méteres háton, továbbá tagja a magyar 4 × 100
méteres gyorsúszó váltónak
is. Amennyiben július 5-éig

Megújult a sporttelep

TAO-ból és önkormányzati forrásból fejlesztettek
Folytatódott a Jamina Sportegyesület három évvel ezelőtt megkezdett infrastruktúra-fejlesztő programja. A
beruházás harmadik ütemében szinte teljesen befejeződött az öltözőépület felújítása. A 8,5 millió forintos
projekt társasági adóból, valamint az önkormányzat támogatásából valósult meg.

Átadták a felújított Tünde utcai futófolyosót és a
műfüves labdarúgópálya
villanyvilágítását. Az öszszesen mintegy 34 millió
forintos beruházást TAO-s
forrásból, valamint önkormányzati önerőből hajtotta
végre a Kopp Békéscsabai
Atlétikai Club és a Békéscsaba 1912 Előre Sport
Egyesület.
A munkálatok két ütemben zajlottak. Először felszedték a futófolyosó régi burkolatát, majd
elhelyezték az újat és lefestették a pályát. A második ütemben többek között a futófolyosó elektromos berendezéseit
újították fel, valamint építettek
egy szélfogó előteret is.
– Télen, vagy rossz időjárás esetén nemcsak az
atléták és a labdarúgók,
hanem az amatőrök, esetleg a környező középiskolások is használhatják ezt
a létesítményt – mondta
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megússza az A szintet a 100
méteres hátúszásban, akkor

abban is rajthoz áll a budapesti világbajnokságon.

2014 tavaszán egy 10 milliós
beruházással indult az átalakítás a Bessenyei utcai épületben, ahol először a csapatok
öltözői, valamint a vizesblokk
újult meg. A mostani ütemben
a létesítmény hátsó helyiségeiben folytatódott a munka. Mint
azt Fülöp Csaba, a Jamina
Sportegyesület elnökségének
tagja elmondta, az aljzat, az oldalfalak, a mennyezet, a villamosság megújult, kialakítottak
egy teakonyhát, mellékhelyiséget és egy klubhelyiséget.
A 8,5 millió forintos beruházásból 6 millió forint a társa-

Bíró Csaba, Dankó Béla, Fülöp Csaba, Orodán Bertold
sági adó támogatásból gyűlt
össze, míg a 2,5 millió forint
önerőt a békéscsabai önkormányzat biztosította. Bíró Csaba, a közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság elnöke leszögezte: próbálnak
az egyesületek körülményein
javítani, mindig egy szinttel
feljebb lépni.
Az átadón Dankó Béla, a
Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja elmondta:
Békés megyében 18 új pályát
sikerült felépíteni mintegy 700

millió forintos társasági adó
segítségével. Több mint 3,5
milliárd forint érkezett a megyébe a program indítása óta,
amelynek köszönhetően a jaminai pálya is megújulhatott.
A Bessenyei utcai létesítményben a tervek szerint tovább folytatják majd a munkát,
az öltözőépületben még egy
zuhanyozót alakítanának ki, de
többek között a kazánházat is
felújítanák, ami az épület energiaellátását segítheti.
K. D.

a vívókat köszöntötték
Értékes érmeket szereztek az Alföld Vívó Akadémia
versenyzői az idei kadet világversenyeken. Petri Renátát, Kazár Dórát és Galli Zsolt
vezetőedzőt Szarvas Péter
polgármester köszöntötte a
nemzetközi sikerek elismeréseként. A két csabai párbajtőröző először a plovdivi
Európa-bajnokságon a csapatversenyben erősítette a
nemzeti együttest. Galli Zsolt
felidézte: az egyik esélyes
orosz gárdát úgy verték a mieink, hogy Petri 5 – 0-val kezdett, majd négy asszó után
20 –2-re vittek, és könnyedén

jutottak tovább. Később a
másik rivális olasz csapat is
fejet hajtott, a döntőben pedig
a kellemetlen stílusban vívó
briteket verte a magyar né-

gyes és szerzett aranyérmet.
A világbajnokságra már csak
Petri Renáta utazott, a csabai
lány ott bronzérmet szerzett
az egyéni versenyben.

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS

INGATLAN

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

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi telek
fúrott kúttal eladó. Villany-, telefonvezeték az utcában, vízvezeték a csatorna túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.

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

Békéscsaba belvárosában
kiadó kozmetikai helyiséget keresek, lehetőleg fodrász vagy műkörmös mellett.
Telefon: 70/5627-803.

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

OKTATÁS

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.
Fűkaszával fűnyírást, bozótirtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699 Petri.

Matematikakorrepetálás
Tel.: 70/392-0459.
Angolból nyelvvizsgáznál nyár
végén vagy csak magabiztosabb
szeretnél lenni, ha meg kell szólalnod? Segítek! Tanulj velem!
Telefon: 70/392-0459.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: új 178 x
228 cm-es, zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú asztalterítő, még nem használt, asztalhoz tapadó hús-, zöldségdaráló,
hollóházi (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, délután.
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1 K ATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
Lépjen be az Ügyfélk apur a
ellenőrizze az
bevallását,

és ajánlja fel
adója 1+1%-át

a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatásár a.

Csabai Mérleg
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2.
Az elmúlt időszakban
egymást követték
a terrortámadások Európában.
Ennek ellenére Brüsszel
kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális
bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!
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az atlaszPROﬁ lax eljárás
Békéscsabán is elérhető
Közérthető művészet - Minőségi szórakoztatás

Bérletmegújítás április 27-től május 24-ig,
új bérlet vásárlása május 25-től.
ŐSVIGASZTALÁS
TÖRVÉNYTELEN RANDEVÚ
A SZELLEMÚRNŐ (Ábránfy Katalin)
DIÓTÖRŐ ÉS EGÉRKIRÁLY
LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN
MY FAIR LADY
AZ ÖZVEGY KARNYÓNÉ ÉS
A KÉT SZELEBURDIAK
BUMBURI ÉS A BŰVÖS PATKÓ
MICIMACKÓ
A BESZÉLŐ KÖNTÖS
SZÜLETÉSNAP
HAJNALBAN, DÉLBEN, ESTE

unk
l
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n
e
Legy elye!
bérelt h
Bérletek válthatók a színház jegyirodájában
hétfőtől péntekig 830 és 1700 között.
Részletek a jegyirodában, további információk
a jokaiszinhaz.hu jegy és bérlet menüpontjában.

A
gerincoszlop
első
nyakcsigolyájáról, az Atlaszról hallották-e azt a
– szakemberek szerint
bizonyított – tényt, hogy
az emberek túlnyomó részénél nincs a helyén?
Ez számos egészségügyi
problémát okozhat, mint
például fejfájás, migrén,
szédülés, gerincproblémák, csípő- és térdfájdalmak.
– Az Atlasz valóban elfordult helyzetben található
– tudtuk meg Somi Magdolna Atlasprof specialistától.
– A felfedezést dr. René
Claudius Schümperli svájci mérnök jegyezte le, aki
maga is sokat szenvedett
az elfordult helyzetű Atlasza fájdalmas következményeitől. 1993 és 1996
között kifejlesztette, majd
később
szabadalmaztatta az Atlasz helyreállítását szolgáló eljárást, az
AtlasPROfilax
módszert.
Ez egy precíz, veszélytelen, biztonságos Wellness
vib gépi technika, mely
képes az első nyaki csigolyára feszült mélyizmokat
vibráció és pontnyomás segítségével fellazítani, és az
Atlaszt anatómiailag helyes
helyzetébe hozni. Az Atlasz
feladata – a koponya meg-

tartásán kívül- a gerinc és
az emberi csontváz rugalmasságának, egyensúlyának és összehangolt működésének biztosítása.
Békéscsabán Somi Magdolna honosította meg Magyarországon elsőként azt
a módszert, ami világszabadalom és megoldást kínál a
fent említett problémákra.
– Kiknek, illetve milyen
életkortól ajánlott a korrekció elvégzése?
– Mindenkinek ajánlott,
akár a gyermekeknek, akár
az idősebb korosztálynak.
Különösen indokolt azoknál, akik nehéz fizikai munkát végeznek, intenzíven
sportolnak, esetleg balesetet szenvedtek.
– Mennyi időbe telik,
amíg regenerálódik a test
a korrekció után és milyen
érezhető jelei vannak?
– A korrekció után az
első pillanatban van egy nagyon kellemes felszabadultságérzés, könnyedebb a
mozgás stb., de hetek, hónapok múltán is érezhetőek
pozitív változások. Megnő
a szellemi kapacitás, az illető nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat. A
regenerációs időszakban
elengedhetetlenül fontos a
kézi, gépi masszázs alkalmazása.

Az AtlaszPROfilax eljárást a világon 350 Atlaszprof specialista alkalmazza,
ebből hazánkban 7 fő.
Somi Magdolna a Napkelet
Egészségközpont
tulajdonosa, több mint hatéves lelkiismeretes munkájának köszönhetően számtalan embertársunk élhet
az Atlasz korrekciója óta
minőségibb életet.
Bővebb információ:
Napkelet Egészségközpont,
Békéscsaba, Andrássy út 51.,
telefon: 30/577-8852,
web: napkeletkozpont.hu

