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Újabb támogatói okirat 
született a Modern Váro-
sok Program békéscsabai 
projektjei kapcsán. A kor-
mány ugyanis támogatja 
azokat a fejlesztési elkép-
zeléseket, amelyek a bé-
késcsabai ipari területek 
könnyebb elérhetőségét 
célozzák meg – jelentette 
be nemrégiben Szarvas 
Péter polgármester.

A beruházás 12 elemből áll és 
összesen 4,5 milliárd forintot 
fordíthatnak rá. Ebből 1,7 mil-
liárd forint európai uniós for-
rás, míg 2,8 milliárd forint kor-
mányzati támogatás. Utóbbi 
forrásból kerékpárút létesül 

Gerláról és Mezőmegyerről 
az északi ipartelepre, felújíta-
nak több parkolót és rendezik 
a csapadékvíz-elvezető rend-
szert a város több pontján, 
míg a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
révén kerékpárút épül a Sza-
bolcs utcán, a Lencsési lakó-
telepről a Kétegyházi útra – a 
szakaszon új út is épül –, a 
Tevan Andor utca és az Ipa-
ri út között, illetve a Pataky 
László és a Kápolna utca kö-
zött.

– A fejlesztési csomag 
nagy arányban tartalmazza 
az itt megtelepedett vállal-
kozások igényeit, sok cég-
gel egyeztettünk. Az érintett 

társaságok tapasztalhatják, 
hogy a kapcsolat a cégve-
zetés, az önkormányzat és 
a magyar kormány között 
tovább erősödött. A beruhá-
zások a saját munkavállalóik 
biztonságos munkába járá-
sát, illetve a cégek vonzere-
jének növelését is szolgálják 
– fogalmazott kérdésünkre 
Szarvas Péter.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő kiemelte, 
hogy a fejlesztésekkel nem-
csak Békéscsaba, hanem 
annak vonzáskörzete is jól 
jár, hiszen sokan ingáznak 
naponta a megyeszékhely-
re. Mint mondta, a kormány 
szándékainak komolyságát 

jelzi, hogy már május elején 
aláírták a beruházással kap-
csolatos támogatói okiratot, 
ezzel is azt mutatva, hogy 
folytatni kívánják a Modern 
Városok Programot.

– Azt remélem ezektől 
a fejlesztésektől, hogy ér-
zékelhetően növelik majd 
a város GDP-jét, javítják a 
foglalkoztatottságot. Ha sok 
a munkahely, növekszik a 
munkaerő-kereslet, ezzel 
arányosan emelkednek a 
bérek is – jegyezte meg Her-
czeg Tamás, hozzátéve, hogy 
a beruházásokkal a térségek 
közti különbségek is kiegyen-
lítődhetnek.

Varga Diána

Alig két hét van hátra a 
2017/2018-as tanévből, és 
már itt is a nyári szünet. A 
kisgyermekes szülőknek 
évről évre komoly fejtö-
rést okoz, hogyan szer-
vezzék meg a nyarat úgy, 
hogy az hasznosan teljen, 
minél több élményt adjon. 
Az érdeklődési körtől és 
persze a pénztárcától füg-
gően számos tábor közül 
lehet válogatni, jó esetben 
a nagyszülők is „hadra 
foghatók”, és idén is lesz 
nyári napközis tábor. 

Július 2-a és augusztus 3-a 
között, naponta 7.30-tól 16.30 
óráig két helyszínen várja a 
gyerekeket a nyári napközis 
tábor: a Békéscsabai Kazin-
czy Ferenc Általános Isko-
lában (Irányi utca 14.) és az 
Erzsébethelyi Általános Iskola 
Rózsa utcai intézményében 
(Rózsa utca 21–23.). A tábor 
elsőtől hatodik osztályig, 6–12 
éves korig vehető igénybe.

A Békéscsabai Családse-
gítő és Gyermekjóléti Központ 
koordinálásával megvalósuló 
napközis táborokban változa-
tos programokkal készülnek, 
lesznek kézműves tevékeny-
ségek, szabadidős foglalko-
zások, vetélkedők, versenyek, 
mesekuckó, sportjátékok és 
sportversenyek, gyalogos és 
kerékpáros túrák. Igény sze-
rint – külön térítés ellenében 
– táboron kívüli programokat 
is szerveznek, ez lehet például 
mozi, kirándulás, strand.

A térítési díj megegyezik a 
tanév során a menzán fi ze-
tett díjjal, 508 Ft/fő/nap, ami 
magában foglalja a napi há-
romszori étkezést. Megfelelő 
igazolással, amely tartalmaz-
za a kedvezmény mértékét és 
jogcímét, az év közben járó 
kedvezmények a napközis 
táborban is érvényesíthetők a 
békéscsabai lakóhellyel ren-
delkező tanulók esetében. 

Május 25-es és 27-e között 
rendezték meg Békéscsa-
bán a röplabda U17-es fi -
náléját, az Országos Ser-
dülő Bajnokság döntőjét. 
Vasárnap délután játszotta 
döntő mérkőzését a BRSE 
U17-es csapata, és 3–0-ára 
nyert az UTE ellen, így ők 
lettek a bajnokok. Már csak 
ez az arany hiányzott a bé-
késcsabai klub vitrinjéből, 
hiszen ez idáig az U11-es 
korosztálytól egészen a 
felnőttekig minden csapat 
nyert bajnokságot. 

– Édes teher volt házigazda-
ként ekkora közönség előtt 
döntőt játszani, de sikerült 
megnyernünk a bajnokságot. 
Egy kicsit nehezen indult a 
hatos döntő, azonban miután 

legyőztük a Vasast, egyre 
jobb meccseket játszottunk – 
mondta el Sebestyén Flóra.

– A tizenhárom játékos leg-
többje egészen fi atal korától  a 
békéscsabai klubban nevelke-
dett, és én lehettem az edző-
jük. Csodálatos érzés, hogy 
azok a kislányok, akiknek mi 
adtunk először labdát a kezük-
be, milyen nagyszerű sportem-
berekké fejlődtek az évek alatt. 
Jól játszottak, magas technikai 
tudással rendelkeznek, és ezt 
legalább olyan öröm volt vé-
gignézni edzőként, mint egy 
szülőnek a saját gyerekét – 
emelte ki Nagy Attila, a BRSE 
utánpótlásedzője.

– Nagyon komoly és szisz-
tematikus utánpótlás-nevelés 
zajlik a békéscsabai klubban, 
amit hosszú évekkel ezelőtt 

Kormos Mihály és Nagy Attila 
kezdett el. Ennek a munkának 
köszönhetően sok korosztá-
lyos és felnőtt válogatottat adott 
a BRSE a magyar röplabda-
sportnak. Az, hogy hazai ren-
dezésű tornán tudtunk bajnoki 
címet ünnepelni a serdülő kor-
osztályban, csak hab a tortán 
– hangsúlyozta Baran Ádám. 
A BRSE klubvezetője egyúttal 
gratulált a csapat tagjainak és 
a szakmai vezetőknek az ered-
ményhez.

A hatos döntőben egyéb-
ként a fi úknál az idei bajnok 
a Dunaferr lett, második a 
Kecskemét, harmadik a Szol-
nok. A serdülő lányoknál a 
BRSE lett a bajnok, az ezüst- 
az UTE, míg a bronzérem a 
Gödöllő csapatához került.

Zámbori Eszter

könnyebb lesz eljutni az iparterületekre 
4,5 milliárd forintnyi beruházás, amely 12 elemből áll

teljes a kollekció – serdülő korosztályban is bajnok a BRse! 
Baran Ádám: Komoly utánpótlás-nevelés zajlik, amit évekkel ezelőtt Kormos Mihály és Nagy Attila kezdett el

Napközis tábor
Két iskolában várják a gyerekeket

Komoly utánpótlás-nevelés folyik a BRSE-ben, melynek most is meglett az eredménye

Újabb kerékpárutak épülhetnek, a kormány támogatja azokat a terveket, amelyek az iparterületek elérhetőségét segítik

Változatos programokkal készülnek idén is 

Folytatás az 5. oldalon →
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2 Csabai Mérlegközgyűlés

Békéscsaba képviselő-testülete május 24-én tartotta 
soron következő ülését. A legfontosabb döntéseket ez-
úttal Szarvas Péter polgármester értékelte, a pártok kö-
zül pedig a Fidesz, az MSZP és az LMP képviselői éltek 
ezzel a lehetőséggel.  

A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügye nem volt napiren-
den a májusi ülésen, mégis vitát váltott ki. Hanó Miklós kiemelte: 
látják a most induló cég hiányosságait, de véleménye szerint a 
kezdeti nehézségek után jól el tudja látni feladatait a cég.

 – A jelenlegi formában ez a csabai cég meg tud takarítani a 
fűnyírással éves szinten 30–40 millió forintot, amit az önkormány-
zat kátyúzásra és más felmerülő igényekre fordíthat. Emellett az 
áfa összegével és az elérhető nyereséggel is tudunk spórolni – 
hangsúlyozta Hanó Miklós.

A Fidesz képviselői beszéltek a Modern Városok Programhoz 
kötődő nyomdaipari képzés kialakításával kapcsolatos döntésről 
is. Ennek értelmében a közgyűlés segíti a megállapodást a Gál 
Ferenc Főiskola, az Óbudai Egyetem, a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum és a Marzek Kner Packaging Kft. között.

– Az Óbudai Egyetem a gyakorlati képzését helyezte volna 
ide. Amikor jelezte ez irányú szándékát, akkor a város elkezdett 
egy olyan egyeztetést, amelynek az a célja, hogy a teljes kép-
zést Békéscsabára helyezzék – emelte ki Kiss Tibor. Az alpol-
gármester hozzátette: a közgyűlési döntés értelmében a város 
vállalta, hogy akár anyagi támogatást is nyújt a képzéshez azért, 
hogy az államilag fi nanszírozott egyetemi nyomdaipari képzés 
már 2019 szeptemberében elindulhasson Csabán.

A képviselők ismét kifejezték köszönetüket a rendőrség, a 
katasztrófavédelem és a polgármesteri hivatal munkatársainak. 

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lős ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elő ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

V Is sz at e k I N t é s  a  köz gy ű l é sR e

Kiss Tibor, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Szarvas Péter: Kevesebb a gond az ügyelettel, 
annál több a fűnyírással 

Fidesz: Az új cég tevékenységével
 30–40 milliót takaríthat meg a város

MSZP: Végre jó híreket is hallhattunk 
a közgyűlésen

LMP: A legbiztonságosabb települések között van 
Békéscsaba

Dr. Ferenczi Attila kiemelt egy pénzügyi, gazdasági és városfej-
lesztési bizottsági döntést is, amelyről ugyan az ülésen nem volt 
szó, de a helyi vállalkozásokat érintheti.

– A helyi vállalkozások támogatására tízmillió forint áll rendel-
kezésre, ezért a bizottság úgy döntött, hogy 500 ezer forinttal, de 
maximum 50 százalék erejéig támogatja az eszközfejlesztő beru-
házásokat, hogy a békéscsabai cégek növelhessék versenyké-
pességüket – tájékoztatott dr. Ferenczi Attila.  

A többségi frakció képviselői elmondták, hogy a hulladéktá-
roló edényekről szóló döntés sok egyedül élő, főként időskorú 
békéscsabainak nyújt segítséget. A frakcióvezető hangsúlyozta: 
míg eddig mindenkinek, aki egyedül él, számos igazolást kellett 
beszereznie ahhoz, hogy a kisebb, 60 literes kukát kapja, a csü-
törtöki határozatot követően már elég egy nyilatkozatot benyújtani 
az érintetteknek.

A nyomdászképzés igazi sikertörténet Békéscsabán – fogal-
mazott Fülöp Csaba, az MSZP önkormányzati képviselője. A 
politikus kiemelte, hogy az önkormányzat közreműködésével a 
nyomdaipari oktatók javadalmazása is lehetővé válik.

A tervek szerint a 2019/2020-as tanévtől felsőfokú nyomdász-
képzés indulhat Békéscsabán. A szándéknyilatkozat komoly elő-
relépés az önkormányzat, az iparági szereplők és a felsőoktatá-
si intézmény között – hangsúlyozták az MSZP képviselői. 

–  A legutóbbi közgyűlés egyik legfontosabb döntése volt az a 
szándéknyilatkozat, amelyet az önkormányzat adott ki a békés-
csabai felsőfokú nyomdászképzés támogatásáról. Békéscsabán 
középfokú nyomdászképzés már jó ideje zajlik itt, jövő évtől bein-
dulhat a felsőfokú képzés is. Az önkormányzat közreműködésével 
az iparági oktatók javadalmazása is lehetővé vált, így közülük is a 
legjobbakat sikerül Békéscsabára csábítani – fogalmazott a Ma-
gyar Szocialista Párt önkormányzati képviselője, Fülöp Csaba.

Szarvas Péter a Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámoló-
ja nyomán pozitívumként értékelte, hogy csökkent a bűncselek-
mények és a balesetek száma, illetve emelkedett a bűncselek-
mények felderítettségének aránya, ugyanakkor kiemelte, hogy 
megoldást szeretnének a kerékpáros szabálytalankodásokra és 
a motorosokkal kapcsolatos problémákra. Beszélt a Békéscsa-
bai Tűzoltóparancsnokság munkájáról is, hozzátéve, hogy nőtt a 
káresemények száma, főként a szélsőséges időjárás miatt.

Ismét lesz nyári gyermekétkeztetési program, amelyre idén 
4 millió forintot szánnak – hangsúlyozta a városvezető. Kiemel-
te a Csaba Ügyeleti Kft.-ről szóló beszámolót, mint mondta, a 
szerény nyereség mellett a korábbiakhoz képest kevesebb volt 
a probléma az ellátással. Nem így a fűnyírással, amellyel kap-
csolatban ismét elégedetlenségét fejezte ki. A polgármester le-
szögezte, hogy jóval nagyobb hatékonyságot vár a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft.-től. 

A városvezető elmondta, tárgyalások folynak arról, hogy az 
Óbudai Egyetem a Gál Ferenc Főiskolával karöltve felsőfokú nyom-
daipari képzéseket indíthat Békéscsabán a 2019/2020-as tanévtől.

Nagy Ferenc alpolgármester az Alföldvíz Zrt. 46 millió forintos 
veszteségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy ez nem veszélyezte-
ti a társaság működésének biztonságát, de véleménye szerint 
hosszú távon megoldás kell a gazdasági egyensúly megterem-
tésére. Beszélt a helyi tömegközlekedést működtető Dél-alföldi 
Közlekedési Központról, amely 2017-re mintegy 13 millió forintos 
veszteségtérítést követel az önkormányzattól. Az alpolgármes-
ter arra fi gyelmeztetett, hogy a DAKK előrejelzése szerint idén 
ez 40-50 százalékkal is nőhet, ezért különösen fontos, hogy tár-
gyalások induljanak a közszolgáltatóval.

A Békéscsabai Rendőr-
kapitányság beszámolójából 
kiderült, hogy a bűnüldözés 
felderítettségi mutatói tovább 
javultak az előző évhez képest, 
míg a regisztrált bűnesetek 
száma csökkent közel 30 szá-
zalékkal. Így városunk tovább-
ra is az ország legbiztonságo-
sabb települései közé tartozik, 
ami a rendőrség munkatársa-
inak és vezetőinek munkáját 
dicséri – fogalmazott a közgyű-
lés után Takács Péter. 

Az LMP képviselője kiemelte, hogy a város biztonságának 
megőrzésében szerepet vállaltak a polgárőrök is, köszönetet 
mondott az önzetlen feladatvállalásért. 

– Támogattam a 360 millió forintos hitel felvételét, mert egyetér-
tettem a megjelölt fejlesztésekkel, különös tekintettel Erzsébethely 
orvosi rendelőjének teljes felújításával. Az LMP helyi választási prog-
ramjában ez már 2010-ben szerepelt – folytatta Takács Péter.

A képviselő beszélt arról, hogy a polgármesteri hivatal gyer-
mekvédelmi feladatokat ellátó osztályai és a családsegítő köz-
pont is beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről. Kiemelte, hogy 
munkájukat felelősségteljesen végzik, melyre szükség is van, 
hisz például 220 olyan család él városunkban, akiknél az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegét, a 28 500 forintot. 

A vonatkozó törvény módosítása miatt, szeptember 1-jétől az óvo-
dákban és iskolákban ezer gyermek után egy fő szociális munkás 
segíti az intézmények nevelői munkáját. Az intézkedést a képviselő 
alapvetően helyesnek nevezte, különösen akkor, ha a béreket és já-
rulékokat a kormány nem hárítja át az önkormányzatokra. 

– A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. jól teljesített 2017-ben. A ter-
vezettnél törzsház szinten közel 20 százalékkal, 276 millió forinttal 
több nettó bevételt realizált. Remélem, ez a tendencia ez évben is 
folytatódik. A Csaba Ügyeleti Kft. beszámolójával kapcsolatban arra 
hívtam fel a fi gyelmet, hogy az ellátottak 20 százaléka, közel 2500 fő 
területen kívüli, vonatkozásában semmilyen OEP-támogatás sem ér-
kezik. Ez jelentős többletkiadást generál Békéscsaba városának és 
a csabai adófi zető polgároknak, ezért a városvezetésnek erre vala-
milyen megoldást kellene találnia, esetleg az egyénileg megválasz-
tott országgyűlési képviselővel együtt – tette hozzá Takács Péter.

Varga Diána, Zámbori Eszter, Szendi Rita

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

Nagy Ferenc, Szarvas Péter, Borbola István

A politikus hozzátette: a tervek szerint októberben már meg-
hirdethető lesz a felsőoktatási szak. Az MSZP-s képviselők 
emellett értékelték a részben önkormányzati tulajdonú Alföldvíz 
Zrt. éves beszámolóját is.

– A cég az elmúlt évet közel 46 millió forintos hiánnyal zárta. 
A társaság vezetőinek tájékoztatása szerint ez az összeg kezel-
hető mértékű a méretéhez képest. Ez véleményem szerint is így 
van, hiszen egy többmilliárdos árbevételű cégről van szó – fej-
tette ki Miklós Attila.

A baloldali önkormányzati képviselő hozzátette: a jövőre néz-
ve intő jel lehet az, hogy a cég veszteségesen működik, amely-
nek elsődleges oka a nagy összegű közműadó.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

PÁ ly Á z a t I  F e l H Í VÁ s

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 7. fszt. 13. 
szám alatti Ifjúsági Garzonház lakóegységében történő elhelyezés-
re: A garzonház kétszintes, a pályázható garzonlakás alapterülete 30 m2, 
összkomfortos, amely a következő helyiségekből áll: egy szoba, konyha, 
fürdőszoba (WC-vel), bérleti díja: 5449 Ft.
A pályázat feltételei: Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogá-
nak elnyerésére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják 
be pályázatukat, akik

vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű legalább havi • 
10 000 Ft/fő megtakarítási összegű, rövid futamidejű (maximum 4 év) 
lakás-előtakarékossági vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél la-
káscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum 20 000 
Ft/hó befi zetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerző-
désben foglaltak szerint folyamatosan fi zetik,
a szülőktől vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatko-• 
zattal rendelkeznek,
a bérleti szerződés megkötése előtt megfi zetik a 70 000 Ft óvadékot,• 
bérleti jogviszony feltétele, hogy legalább a pályázók egyike kereső-• 
tevékenységet folytasson. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:
legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylege-• 
sen a bejelentett lakásban laknak,
felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, • 
készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel ren-• 
delkeznek.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
költségelvű bérlakás: (2 szobás, összkomfortos, 60 m²) lakóegysé-
gében történő elhelyezésre: Békéscsaba, Erzsébet lakópark 6. A lakbér 
30 300 Ft, egyszeri 150 000 Ft óvadékot kell fi zetni és családonként min. 
havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződés szükséges.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 8. 12.00 óra
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpo-
litikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodá-
ban. A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthe-
tő a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán kérhető. Telefonszám: 66/886-502.
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Ü l é sez et t  a  köz gy ű l é s

Felsőfokú nyomdászkép-
zések indulhatnak Békés-
csabán jövő szeptember-
től, amennyiben sikerül 
megegyeznie az érintett 
két felsőoktatási intéz-
ménynek.

Ahogy arról már többször 
beszámoltunk, a Modern Vá-
rosok Program békéscsabai 
elemei közé tartozik a nyom-
daipari tudás- és képzőköz-
pont létrehozása. A program 
részeként többek közt azt 
vizsgálták a szakemberek, 
milyen helyi igények merülnek 
fel, egyértelművé vált például, 
hogy az ágazatban perma-
nens a szakemberhiány. Ál-
lami segítséggel nyomdász-
képzés indul a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum Szent 
Györgyi Albert szakgimnáziu-
mában korszerű tanműhellyel. 

A program része a felsőfokú 
mérnökképzés elindítása is.

A városvezetés az elmúlt 
időszakban tárgyalásokat foly-
tatott az Óbudai Egyetemmel, 
elindult a Tevan Nyomdaipa-
ri Tanműhely terveztetése, 
majd a kivitelezés, és közben 
fenntartót váltott a békéscsa-
bai campus. Az egyeztetések 
nyomán olyan elképzelés szü-
letett, mely szerint az Óbudai 
Egyetem kihelyezett képzést 
indít a Gál Ferenc Főiskola he-
lyiségeit használva. 

A nyomdászmérnöki és mi-
nőségbiztosítási mérnök sza-
kok a 2019/2020-as tanévtől 
indulnának. Következő lépcső-
ként a két intézménynek meg 
kell állapodnia a részletekről, 
így amennyiben sikerül meg-
egyezni és akkreditálni a kép-
zést, legkésőbb decemberig 
meghirdethetik a képzéseket.

Újabb két, Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Programban megvalósuló 
fejlesztés vonatkozásában 
hirdetett győztes kivitelezőt 
az önkormányzat, így két 
óvodában energetikai korsze-
rűsítés, míg a CsabaParkban 
újabb fejlesztés indulhat el.

Az önkormányzati ingatla-
nok energetikai korszerűsíté-
sét szolgáló projekt részeként 
felújítják a Becsey Oszkár és 
a Kölcsey utcai óvodát. A ten-
derre három kivitelező jelent-
kezett, közülük a Mák Plusz 
Kft. ajánlatát találták a legked-
vezőbbnek. Az óvodák ese-
tében egyebek mellett hőszi-

getelést, nyílászárócserét és 
fűtéskorszerűsítést hajtanak 
végre, napelemeket szerel-
nek fel és akadálymentesítik 
az épületeket. Az eredetileg 
tervezett 73,5 millió forinthoz 
még 12,3 millió forint saját 
forrást kell biztosítania Békés-
csaba önkormányzatának.

A CsabaParkban bővítik a 
járdahálózatot, rendezik a zöld-
felületeket, ezen felül a háttér 
infrastruktúrát is bővítik az uni-
ós forrásból. Az önkormányzat 
minderre eredetileg 518 millió 
forintot nyert, ehhez 1,4 millió 
forint saját forrást kell majd biz-
tosítania. A nyertes kivitelező a 
Swietelsky Magyarország Kft.

A Modern Városok Prog-
ramban, a Munkácsy-negyed-
fejlesztés része a festőgéni-
usz örökségének ápolása és 
népszerűsítése. Kormányzati 
forrásból az alkotó nevét vi-
selő múzeum lépcsőjén egy 
Munkácsyt ábrázoló bronz-
szobrot helyeznének el, a 
Szobor-sétányon kapna he-
lyet az Ásító inas. A rőzse-
hordó nő az Aradi vértanúk 
ligetében vagy a Széchenyi 
ligetben lehet, de kap majd 
műalkotást a Beliczey-kert és 
az Omaszta-park is. Minderre 
50 millió forintot költenének. 
A műalkotásokat kilenctagú 
művészeti bizottság bírálja és 
dönt végső helyükről.

Mivel a posztot korábban 
betöltő Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő lett, 
ezért nem tudja ellátni a helyi 
szintű foglalkoztatási megál-
lapodások – paktumok – lét-
rejöttét célzó, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programból finanszírozott 
projekt irányítócsoportjának 
vezetését. A projektre 1,1 mil-
liárd forint áll rendelkezésre. 
A pénzügyi bizottság Kutyej 
Pált javasolta a csoport élé-
re, a döntést a grémium egy-
hangúlag jóváhagyta.

Törvényi változás miatt a 
köznevelési intézményekben, 
az óvodákban és iskolákban 
kötelező lesz a szociális segí-
tők alkalmazása. A szakem-
berek feladata többek közt a 
prevenció, a veszélyeztetett-
ség kialakulásának megelőzé-
se, a kompetenciafejlesztés, 
de közvetítenek a gyermekek, 
a szülők és a tanárok közti 
konfliktusok rendezésében, 
kapcsolatot építenek és tar-
tanak a társintézményekkel. 
A békéscsabai járásban 14 
szakemberre lesz szükség.

Egy rendeletmódosítás 
nyomán a lakóingatlant egye-
dül és életvitelszerűen hasz-
nálók legalább két űrmértékű 
hulladékedény közül választ-
hatnak. Ebből legalább egy 
olyan gyűjtőedény választá-
sát kell biztosítani, melynek 
űrmértéke nem haladja meg 
a hatvan litert. Az ehhez 
szükséges igazolást a jegyző 
adja ki, melynek feltétele egy 
nyilatkozat, illetve vízszámla 
vagy igazolás arról, hogy a 
fogyasztás nem haladta meg 
a havi átlag négy köbmétert.

Egy korábban elfogadott 
határozat alapján 10 száza-
lékkal drágább lesz a parko-
lás Békéscsaba belvárosá-
ban július 1-jétől.

Ez alapján a belvárosi extra 
övezetben 230-ról 250 forintra 
emelkedik a díjazás, míg a töb-
bi területen 200-ról 220 forint-
ra növekszik az árszabás. Az 
ülésen elhangzott, hogy más 
nagyvárosokkal összevetve 
Békéscsaba a parkolás szem-
pontjából még mindig az olcsó 
városok közé tartozik.

Az ülésen többen szóvá 
tették, hogy ki kellene ter-
jeszteni a parkolási öveze-
teket, ide sorolva az Árpád 
sort, a Damjanich, a Jókai, 
a Szabó Dezső és Szigetvá-
ri utcát. Szakértő vizsgálja 
majd ezeket a lehetőségeket 
és később terjesztik a képvi-
selők elé a javaslatot. Az is 
felmerült, hogy szombaton-
ként a piac környékén is le-
gyen fizetős a szolgáltatás, 
ám ezt az ötletet a képvise-
lők többsége leszavazta.

A Békéscsabai Rendőrka-
pitányság és a Békéscsa-
bai Tűzoltóparancsokság 
évente beszámol a közgyű-
lés előtt az azt megelőző 
évről.

A rendőrségi statisztikák-
ból kiderül, hogy jelentősen 
csökkent a regisztrált bűn-
cselekmények száma, javult 
a nyomozási eredményes-
ség, és kevéssel, de csök-
kent a balesetek száma is 
(tavaly összesen 196 közúti 
közlekedési baleset történt, 
ebből 21-et ittas személy 
okozott). A balesetek főbb 
okai közt továbbra is ott ta-
láljuk az elsőbbség meg nem 
adását, a sebesség nem 
megfelelő megválasztását 

és a kanyarodási hibákat. 
A balesetek többségét az 
autók sofőrjei és a kerékpá-
rosok okozták. Mint kiderült, 
nőtt a közterületen szolgá-
latot teljesítő rendőrök szá-
ma és a rendőrkapitányság 
reagáló képessége. Eggyel 
több embert állítottak elő 
valamilyen bűncselekmény 
elkövetésének gyanújával, 
mint tavaly.

Ennél a napirendi pont-
nál több képviselő fordult 
kéréssel a rendőrség felé, 
többek közt az autórongálá-
sok, a szabálytalankodó ke-
rékpárosok és az esti órák-
ban hangoskodó motorosok 
miatt.

A tűzoltóparancsnokság 
beszámolójából kiderült, 

hogy csökkent a személyi 
sérüléssel járó tűzesetek 
száma 2017-ben, halálos 
kimenetelű esemény nem 
volt. A parancsnoksághoz 
15 település tartozik, ahon-
nan a tavalyihoz 30 száza-
lékkal több, 669 jelzés érke-
zett. Nőtt a tűzesetek és a 
műszaki mentések száma, 
ez az elmúlt évektől elté-
rő, szokatlannak mondható 
időjárásnak és az abból fa-
kadó viharkároknak tudható 
be. Téves jelzés 55 érkezett 
a tűzoltóparancsnokság, 
ezeket nagyrészt meghibá-
sodott tűzjelzők okozták. 
Szándékosan megtévesztő 
jelzés, vagyis vaklárma 5 
volt, ami hárommal keve-
sebb, mint 2016-ban.

A közgyűlésen bemutatta 
tájékoztatóját a részben a 
békéscsabai önkormányzat 
tulajdonában lévő Alföld-
víz Zrt. és a helyi közösségi 
közlekedést működtető Dél-
alföldi Közlekedési Központ 
(DAKK) is.

Előbbiből kiderült, hogy a 
131 településen szolgáltató, 
több mint 1200 főt foglalkozta-
tó cég több mint 11 milliárd fo-
rint főösszeggel és 46,2 millió 
forint hiánnyal zárt 2017-ben. 
Az ülésen többen megjegyez-
ték, hogy a rezsicsökkentés-
ből és a vállalatot sújtó köz-
műadóból származó mínusz 
még így is kevesebb, mint a 
korábbi években, de lépése-
ket kell tenni annak további 
csökkentése érdekében.

A busztársaság már a 
számlát nyújtotta be: az 
előző évekhez hasonlóan 
ismét azt követeli a város-
vezetéstől, hogy az fizesse 
meg a közösségi közlekedés 
működtetése miatt kialakult 
veszteséget. Ez 2017-re vo-
natkozva, a korábban ter-

vezetten felül, 13,6 millió fo-
rintra rúg. Az önkormányzat 
tárgyalásokat kezdeményez 
a céggel, ugyanis nem látja 
minden esetben bizonyított-
nak, miből fakad a deficit, 
főként annak tükrében, hogy 
idén jóval magasabb összeg-
re lehet számítani.

Idén nyáron is elindítja 
szociális gyermekétkeztetési 
programját az önkormányzat.

Békéscsabán jelenleg mint-
egy 800 gyermek részesül 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Közülük 289-
en hátrányos helyzetűek vagy 
halmozottan hátrányos helyze-
tűek. A nyári gyermekétkezte-
tési feladatok ellátására 4 millió 
forintot különített el a közgyű-

lés. Az önkormányzat június 
18-a és augusztus 15-e között 
napi egyszeri meleg étkezte-
tést biztosít azon rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermekeknek, 
akik nem jogosultak a nyári 
szünetben térítésmentes szü-
nidei gyermekétkeztetésre.

A napi meleg ételt a Bé-
késcsabai Gyermekélelme-
zési Intézmény készíti, ame-

lyet a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Központ 
munkatársai osztanak ki a 
nappali ellátást biztosító te-
lephelyeken. A szociális nyári 
gyermekétkeztetést elsősor-
ban iskolás gyermekek ve-
hetik igénybe, többlet jelent-
kezés esetén a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központ szakmai javasla-
tát is ki lehet kérni.

Új képzések
Felsőfokú nyomdászképzés

startra készen

Új szobrok

Paktum

segítők

Igazolás

Drágább parkolás

Békéscsaba biztonságos város
Beszámolt a rendőrség és a tűzoltóság

közszolgáltatók a közgyűlésen

Nyári gyermekétkeztetés

Az ágazat szakemberhiánya is megoldódott

Az oldalt írta
Varga Diána
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FESZTIVÁLSZÍNPAD IGÉNYBEVÉTELÉRE

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs

A kötelező társadalom-
biztosítás rendszerében 
a biztosított az egyéni fe-
lelősség elvének megfe-
lelően, törvényben meg-
határozott járulékfi zetési 
kötelezettség alapján sze-
rezhet jogot saját maga és 
törvényben meghatározott 
hozzátartozója javára az 
egyes társadalombiztosí-
tási ellátásokra, így példá-
ul öregségi nyugdíjra.

A társadalombiztosítási 
nyugdíj jövőbeni kiegészí-
tése céljából számos támo-
gatott megtakarítási forma 
áll rendelkezésre, melyekkel 
célszerű már fi atal korban 
megismerkedni. A jövő biz-
tonsága érdekében különö-
sen fontos a tervezés, az 
előtakarékoskodás, az állam 
által is támogatott öngondos-

kodási lehetőségek megis-
merése, a támogatások, ked-
vezmények igénybevétele.

A nyugdíjasévek pénz-
ügyi tervezését érdemes 
már aktív keresőkorban 
elkezdeni. A nyugdíj célú 
előtakarékosságnak három 
fő formája ismert, az ön-
kéntes nyugdíjpénztár, a 
nyugdíj-előtakarékossági 
számla és a nyugdíjbiztosí-
tások. Elsőként a közel 25 
éves múlttal rendelkező ön-
kéntes nyugdíjpénztárakkal 
célszerű megismerkedni. 

Az önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztárak a szo-
ciális biztonságot szolgáló 
rendszerek részeként intéz-
ményes formát adnak az ön-
gondoskodásnak, az önkén-
tesség, a szolidaritás és a 
kiszámíthatóság elve alapján. 
Az önkéntes nyugdíjpénztá-

ri megtakarítás elsődleges 
célja a nyugdíjasévek anyagi 
biztonsága, és az életszín-
vonal emelése. A nyugdíj-
korhatár elérését követően a 
nyugdíjpénztári megtakarítás 
adómentesen hozzáférhető. 

Érdemes már az első mun-
kahely megszerzésekor ön-
kéntes nyugdíjpénztári tagsá-
got létesíteni, melyre már 16 
éves kortól lehetőség van. Az 
egyéni tagdíjbefi zetések után 
20 százalékos, évi maximum 
150 ezer Ft-os adókedvez-
mény igényelhető. Előnyös, 
hogy ehhez a munkáltató is 
hozzájárulhat a tagdíj részle-
ges vagy teljes átvállalásával. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Nyugdíj és öngondoskodás

„ t B ”  s a R O k

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő fesztiválszín-
padot pályázat benyújtásával bérletidíj-mentesen lehet igénybe venni a Békéscsaba 
közigazgatási területén megtartásra kerülő turisztikai, kulturális, sport- és egyéb sza-
badidős rendezvények szervezéséhez, félévente összesen legfeljebb 20 rendezvény-
napon. 

A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság kedvező elbírálása esetén a hasz-
nálatba vétel során az igénylő a bérleti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, bontás költsége 
az igénybe vevőt terheli.

A pályázóknak a naptári év első felére vonatkozó, 2018. július 1. és december 31. 
közötti igényeket 2018. június 8-áig beérkezően kell a Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztályára írásban eljuttatni. A döntés várható ideje legké-
sőbb 2018. június 20.

A színpadra vonatkozó igény az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon nyújt-
ható be. Pályázati űrlap személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal közművelődési csoportjánál igényelhető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 
7.), illetve letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek 
oldaláról.

További információ kérhető a 06-66/523-800/3543-as telefonszámon, illetve 
a medvegy@bekescsaba.hu e-mail-címen. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsabán, Jamina városrészben, a Török Ignác utcában ta-
lálható 50552/84 hrsz.-on nyilvántartott, 646 m2 alapterületű, beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3 302 000 Ft, azaz bruttó há-
rommillió-háromszázkettőezer forint (nettó 2 600 000 Ft), a hatályos 
áfa-törvénynek megfelelően.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján az 
Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/egyéb 
hirdetmények elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatt található, 3890/2 
helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar, gazdasági épület, 
pékség és üzlet megnevezésű ingatlan.

Helyrajzi szám: 3890/2
Területe: 1042 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 25 000 000 Ft, azaz huszonötmil-
lió forint (bruttó 31 750 000 Ft), az általános forgalmi adóról szóló 
hatályos törvénynek megfelelően.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján a Vá-
rosháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/egyéb 
hirdetmények elérési útvonalon található, valamint a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján meg-
tekinthető.  

HIRDetMéNy

HIRDetMéNy

Magyar hősök napja
„Nem azért születtek, hogy meghaljanak egy háborúban”

A magyar történelemben 
mindig voltak olyan idő-
szakok, amikor külső ve-
szély fenyegette az orszá-
got. A hadsereg köreiben 
és a civil háttérben nagyon 
sokan küzdöttek a haza 
megvédéséért, a függet-
lenségünkért. Fiatalok, idő-
sek, katonák, civilek, férfi -
ak és asszonyok ragadtak 
fegyvert, ha kellett, és so-
kan haltak mártírhalált. Em-
lékeznünk kell azokra, akik 
küzdöttek a hazáért, és 
akár életüket is adták érte 
– mondta Szarvas Péter a 
Németh Lajos utcai hősi te-
metőben, a magyar hősök 
emléknapján.

A sírkertben a Petőfi  utcai isko-
la diákjai adtak műsort, majd a 
polgármester emlékezett meg 
az első világháborúban el-
hunyt katonákról. A temetőben 

728 sír áll és a műkőből készült 
műemlék. A sírokban magyar, 
orosz, olasz, román, szerb, 
német és néhány beazono-
sítatlan nemzetiségű katona 
nyugszik. Ahogy Ugrai Gábor a 
Jankay iskola történelemtaná-
ra fogalmazott: az egykori ka-
tonák sem azért születtek erre 
a világra, hogy meghaljanak 
valamilyen háborúban. Amikor 
azonban úgy hozta a sors, az 
életüket adták a hazáért. 

– Emlékeznünk kell rá-
juk, hogy tudatosítsuk: soha 
többé ne keveredjünk ilyen 
háborúkba. Egy katonától 
hallottam azt, hogy a halott 
katona nem ellenség. Fon-
tosnak tartottam megmutatni 
a tanítványaimnak is, hogy 
ebben a temetőben nemcsak 
magyar, illetve szövetséges 
katonák nyugszanak, hanem 
az ellenség katonái is, akik az 
első világháborúban a csabai 
hadikórházban haltak meg – 
tette hozzá Ugrai Gábor.  

Négy évvel ezelőtt felújítot-
ták a hősök temetőjében álló 
emlékművet, tavaly pedig az 
egész temetőkertet rendbe 
tették. Méltó körülmények kö-
zött nyugszanak ott a katonák, 
ahogy Szarvas Péter megje-
gyezte, ma ez az ország egyik 
legszebb hősi sírkertje.

M. E., P. Á.
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A „Belváros-rehabilitáció 
III. ütem – Munkácsy-ne-
gyed program” című pro-
jekt megvalósításához 
tartozóan a következő for-
galomterelésekre, korláto-
zásokra kerül sor:

Széchenyi liget – Ligeti sor:  
A Ligeti sor Kórház utca felőli 
szakaszán lezárva maradnak 
az elkészült parkolók, a Kór-
ház utca felől egyirányú forga-
lom fenntartása mellett végzik 
a munkát. A ligeten keresztül 
a gyalogosok és kerékpárosok 
számára a felújítási munkák 
teljes időszakában biztosított 
az áthaladás, jellemzően a liget 
Munkácsy Hotel felőli oldalán. 
A munkavégzéshez igazodóan 
korláttal és táblákkal jelölik ki a 
közlekedő sávot.

A felújítási munkák idő-
szakában a Körösök Völgye 
Látogatóközpont továbbra is 
működik, az ehhez szükséges 
feltételeket, a megközelítés le-
hetőségét, a környezet megvi-
lágítását a kivitelező folyama-
tosan biztosítja. A játszóteret 
le van zára, azt csak a felújí-
tási munkák teljes befejezése 
után lehet majd újra haszná-
latba venni.

A közvilágítás-építési mun-
kák miatt a munkaterületként 
átadott Széchenyi ligetben a 

kivitelező a közvilágítást ide-
iglenesen szünetelteti. Előre-
láthatólag a munkálatok 2018. 
június végéig tartanak, várha-
tóan júliusban lesz újra teljes 
körű világítás a parkban. 

Gőzmalom tér – Aradi 
Vértanúk liget – Beliczey 
kert: A Gőzmalom téren foly-
tatódnak az építési és a bon-
tási munkák. Teljesen meg-
szűnt a parkolási lehetőség 
az autóbuszok számára is. A 
területen és környezetében 
munkagépek, szállítójármű-
vek mozgására kell számítani. 
Fontos változás, hogy 2018. 
június 18-ától (hétfő) előre-
láthatólag 2018. augusztus 
31-éig (péntekig) a Gőzma-
lom tér le lesz zárva. Ebben 
az időszakban a térre csak a 
munkagépek és anyagszállító 
járművek hajthatnak be, vala-
mennyi egyéb jármű számára 
a Kórház utca és a Gyulai út 
felől is megszűnik az áthajtás. 
A gyalogosok sem közleked-
hetnek a téren keresztül. 

Az Aradi Vértanúk liget tel-
jes területe továbbra is le van 
zárva, a téren nem lehet köz-
lekedni. 

Szobor-sétány – Élővíz-
csatorna-part: Az Élővíz-
csatorna keleti, városi bí-
róság épülete felőli oldalán 
befejezéshez közelednek az 

építési munkák. A terület to-
vábbra is munkaterület. 

A Kossuth téren és kap-
csolódó területein burko-
latépítési munkák vannak 
folyamatban, emiatt lokális kor-
látozásokra lehet számítani.

Hunyadi tér: Az építési 
munkák miatt a tér teljes terü-
letén megszűnik a parkolás. A 
kivitelezés teljes időszakában 
csak az építéssel kapcsolatos 
járművek várakozhatnak a te-
rületen. Az ingatlanokba törté-
nő be- és kihajtás lehetősége 
biztosított, átmeneti, rövid 
korlátozások előfordulnak, er-
ről az érintetteket előzetesen, 
szórólapon tájékoztatják. A 
téren a kétirányú forgalom biz-
tosított, a közlekedésre kijelölt 
felületeket korláttal, szalaggal 
és táblákkal jelezve határolja 
le a kivitelező. 

A beruházással kapcso-
latos bejelentések, kérdé-

sek, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postán, személyesen a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10. sz. 
1. emelet 5. sz. iroda címre 
küldhetők. (Levélben tett beje-
lentés esetén ne maradjon el 
az értesítési cím pontos meg-
jelölése.)

A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében va-
lósul meg.

A projekt azonosítószáma: 
TOP- 6.3.2-15-BC1-2016-
00001

Lezárult egy korszak Her-
czeg Tamás életében, 
hogy helyet adjon valami 
teljesen újnak. Országgyű-
lési képviselő lett, és mivel 
a békéscsabai közgyűlés-
ben betöltött tanácsnoki 
szerepével, illetve a 8-as 
választókerület egyéni 
önkormányzati képviselői 
feladataival ez összefér-
hetetlen, lemondott ezek-
ről a pozíciókról, ahogy a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyette-
si posztjáról is. 

Herczeg Tamásnak ez volt az 
ötödik ciklusa a békéscsabai 
képviselő-testületben, aho-
vá először a rendszerválto-
zás után jutott be. Összesen 
húszévnyi testületi munka 
után a legutóbbi városi köz-
gyűlésen már csak kívülről 
fi gyelte az eseményeket, és 
az országgyűlési képviselő-
nek fenntartott széken foglalt 
helyet. Mint mondta, az új 
feladataiban most kezd el-

mélyülni, rövidesen azokról is 
szívesen beszámol, a májusi 
közgyűlés előtt azonban in-
kább még az eddigiekről be-
szélgettünk.  

– Az, hogy országgyűlési 
képviselő lett, egyben azt is je-
lenti, hogy lezárult egy korszak. 
Milyen érzés ezt megélni?

– Olyan közösségektől, 
olyan emberektől kerülök most 
kicsit távolabb, akikkel a mun-
kánk révén eddig ezer szál 
fűzött össze. Mint minden el-
válás, kapcsolatlazulás, ez is 
nehéz. A szociális terület az ott 
dolgozókkal együtt, az önkor-
mányzati képviselői munka, a 
Csabagyöngye is eddig az éle-
tem fontos része volt, erősen 
kötődött hozzám. A jövőben 
csak jóval kisebb intenzitással, 
kevesebb időtartamban tudok 
ezekkel foglalkozni. Amiben az 
ember érzelmekkel, lélekkel és 
intellektuálisan is benne van, 
attól nem könnyű elszakadni, 
de várakozással nézek a jövő 
felé, hiszen ezután más kihí-
vásokkal kell szembenéznem. 

Lesz vagy lesznek majd má-
sok, akik továbbviszik ezeket 
a feladatokat, én legfeljebb 
önkéntesként vehetek részt 
abban a munkában, amit ed-
dig főállásban végeztem. A 
közösségek viszont nagyon hi-
ányoznak, tőlük nehezen tudok 
elszakadni, vagy talán nem is 
tudok igazán.

– Eddig, amikor végigsétált 
vagy átbiciklizett a városon, 
sokan sok mindenért szólítot-
ták le. Most is megtalálják?  

– Sokan megkeresnek, de 
nyilván ez így volt az előző 
országgyűlési képviselőkkel 
is. Számos olyan problémá-
val megtalálnak, ami nem 
országgyűlési képviselői fel-
adat, a kérdések, kérések na-
gyon sokrétűek. A parlamenti 
munkát még tanulom, de 

már most kezdem látni, mi-
ben tudok onnan segíteni. A 
8-as választókerületben, ahol 
egyéni képviselő voltam, idő-
közi választást írtak ki július 
22-ére. Azután ott már majd 
az utódomhoz lehet fordulni. 

– Tervezi, hogy ezután is 
eljár a közgyűlésre, ha engedi 
az ideje?  

–  Igen, mindenképpen 
szeretném a közgyűlés mun-
káját fi gyelemmel kísérni, 
ahogy a budapesti elfoglalt-
ságom lehetővé teszi, eljárok 
a csabai testület üléseire. 
Nem akarom átlépni a hatás-
körömet, de országgyűlési 
képviselőként is képben sze-
retnék maradni Békéscsaba 
működését illetően, így segí-
teni is könnyebb lesz majd.

Mikóczy Erika

Forgalomkorlátozások a belvárosban

Herczeg tamás: Új kihívások jönnek
„A közösségek nagyon hiányoznak, tőlük nehezen tudok elszakadni”

Választási közlemény
A Békéscsabai Helyi Vá-

lasztási Bizottság 1/2018. 
(V. 03.) számú határozatával 
– lemondás miatt megszűnt 
önkormányzati képviselői 
megbízatás okán – időközi 
önkormányzati képviselő-vá-
lasztást tűzött ki 2018. július 
22. napjára a békéscsabai 8. 
számú egyéni választókerü-
letben.

A választás a 30., 36., 37., 
38. és 41. szavazókör illeté-
kességi területét érinti.

Jelöltek ajánlása

Jelöltet ajánlani a Helyi 
Választási Irodától igényel-
hető ajánlóíven lehet 2018. 
június 4. és 18. napja között.

A jelöltállításhoz szüksé-
ges ajánlások száma 42 db.

Választási iroda

A Helyi Választási Iroda 
ügyfélszolgálati munkatársai 
elérhetőek a Polgármesteri 
Hivatal Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 113. 
irodájában. Telefonszám: 
66/523-811 és 66/886-623.

Választási bizottság

A Helyi Választási Bizott-
ság elnöke: Gojdárné dr. 
Balázs Katalin, elnökhelyet-
tese: Pusztai Istvánné, vá-
lasztott tagja: Kalló Márton-
né. A bizottság székhelye: 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., elektronikus levélcí-
me: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu; faxszáma: 
66/523-804.

Figyelmeztetés okmányok 
érvényességével kapcsolat-
ban

Kérjük a tisztelt Választó-
polgárokat, hogy ne felejtsék 
el időben megvizsgálni sze-
mélyazonosító és lakcímet 
igazoló okmányaik érvényes-
ségét és szükség esetén gon-
doskodjanak a Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályánál 
azok cseréjéről. Érvénytelen 
okmánnyal ugyanis nem iga-
zolható megfelelően a sze-
mélyazonosság, illetőleg a 
lakcím, ezért az adott válasz-
tópolgár nem szavazhat.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Helyi Választási 

Iroda vezetője

Napközis tábor
Két iskolában várják a gyerekeket

Herczeg Tamás már országgyűlési képviselőként 
szólalt fel a közgyűlésen

Aki igénybe szeretné ven-
ni a tábort, annak a kitöltött 
jelentkezési lapot a gyermek 
iskolájában, a menzai ügy-
intézőnek kell leadnia június 
13-áig, a nyár folyamán je-
lentkezőknek pedig abban az 
iskolában, amelyben a tábort 
igénybe kívánják venni. Jelent-
kezési lap igényelhető minden 
általános iskolában, vagy le-
tölthető a www.erzsebethelyi.
hu; www.kazinczybcs.hu és a 
www.bcsgyermekjolet.hu ol-
dalakról.

A napközis táborról további 
információ kérhető a Békés-
csabai Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolától a 66/325-022 
telefonszámon, illetve az Er-
zsébethelyi Általános Iskolától 
a 66/326-218 és a 66/327-
085 telefonszámon, valamint 
a Békéscsabai Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központtól a 
66/637-063 telefonszámon.

Felhívjuk olvasóink fi gyel-
mét, hogy a Békéscsabai 
Médiacentrum idén nyáron 

is beszámol a megyeszék-
helyen és vonzáskörzetében 
szervezett lehetőségekről. A 
nyári táborokról részletesen 
a behir.hu programajánlójá-
ban is olvashatnak.

Táborszervezők fi gyelmébe

Kérjük a táborszervezőket, 
hogy amennyiben szeretnék 
programajánló felületünkön, 
és a behir.hu-n közzéten-
ni táborukat, küldjék el az 
általuk szervezett táborok 
adatait – mikor lesz, milyen 
korú gyermekeket várnak, 
milyen programok várhatók, 
mennyibe kerül, hol lehet ér-
deklődni és jelentkezni –, és 
mellékeljenek hozzá plakátot 
vagy fotót a marketing@bmc.
media.hu címre.

Ajánlatukat térítésmente-
sen tesszük közzé oldalunkon. 
Amennyiben a tábori élmé-
nyekről szöveges beszámolót 
készítenek fotókkal, videókkal, 
lehetőségünkhöz mérten a 
nyár folyamán azt is közzé-
tesszük a behir.hu oldalon.

Böjte Csaba Békéscsabán

Bár a helyi közösségek életében már nem vesz részt 
napi szinten Herczeg Tamás, most is igyekszik segíteni 
az itt folyó munkát. Meghívta Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját.

Böjte Csaba június 7-én, csütörtökön 18 órától tart elő-
adást a Csabagyöngye Kulturális Központban a csalá-
dok szerepéről és fontosságáról a XXI. században. 

Az előadás ingyenes, minden érdeklődőt várnak.

→ Folytatás az 1. oldalról
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Negyven gyermek balatoni 
nyaralását fedezi az az ösz-
szeg, amit a békéscsabai 
városi jótékonysági bálon 
gyűjtöttek össze még janu-
árban. Az általános iskolás 
diákok tíz napot tölthetnek 
majd Balatonszárszón.

Januárban a Jókai színház 
Vigadójában rendezték meg 
a városi jótékonysági bált, 
amelyen közel kétmillió forintot 
gyűjtöttek össze. A rendezvé-
nyen több mint százötvenen 
vettek részt, de rajtuk kívül is 
számos civil szervezet és cég 
járult hozzá a gyűjtéshez.

– Örülök, hogy sok jószívű 
ember él Békéscsabán, akik 
segítettek, hogy minél több 
bevétel legyen. Ebből 40 
gyermek tíznapos nyaralá-
sát fi nanszírozzuk – mondta  
Szarvas Péter polgármester.

A gyerekeket tíz békés-
csabai általános iskola 
igazgatója és pedagógusai 

választották ki. Az egyik kis-
iskolás kimagasló tanulmá-
nyi eredményeinek köszön-
hetően vehet részt a júliusi 
kiránduláson.

– Nagyon örültem, amikor 
megtudtam, hogy én is me-
hetek. Azért gondoltak rám, 
mert jól tanulok, és hárman 
vagyunk tesók – közölte 
Krajcsovicz Hanna.

A tábor vezetőjétől meg-
tudtuk, a fagyizás és a stran-
dolás mellett sok érdekes 
programmal készülnek.

– Kirándulásokat szerve-
zünk Sümegre, Veszprémbe, 
Balatonszentgyörgyre, illet-
ve sétahajókázni is fogunk. 
Mivel Balatonszárszóra me-
gyünk, megnézzük a József 
Attila emlékházat is – fejtette 
ki Zagritné Zahorán Klára, 
hozzátéve, remélik, hogy a 
gyerekek így egy felejthetet-
len balatoni nyaraláson ve-
hetnek részt. 

Szendi Rita

Az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskola Madách utcai 
intézménye volt idén a har-
madik olyan iskola, ahol a 
menzás diákok leadhatták 
javaslatukat kedvenc me-
nüjükre. Ott egy hatodik 
osztályos tanuló összeál-
lítása nyert, ami nem más 
volt, mint húsleves és bo-
lognai spagetti.

Az Erzsébethelyi Általános 
Iskolában a közelmúltban 
Krajcsó Nikolett menüje győ-
zött, aki így nemcsak a ked-
venc ebédjét fogyaszthatta 
el, de még egy kis betekin-
tést is nyerhetett a konyhai 
előkészületekbe.

– Jártunk a konyhán, ahol 
azokat az ételeket főzik, amit 
aztán a menzán megeszünk. 
Sok érdekes információt is 
megtudtam, például azt, 
hogy mi a fekete és mi a fe-
hér konyha jelentése – árulta 
el Krajcsó Nikolett.

Bíró Csaba, a Gyermekélel-
mezési Intézmény igazgatója 
elmondta: eddig már több száz 
általános iskolai diák írta le és 
dobta be az iskolában kihelye-
zett dobozba, hogy mi az, amit 
szívesen fogyasztanának.

– Úgy tűnik, hogy elérte cél-
ját a kezdeményezés, minden-
ki jóízűen elfogyasztotta ezt a 
kiválasztott menüt is. Általában 
jó ötletekkel állnak elő a gye-
rekek, persze sokan azt sze-
retnék, ha hetente háromszor 
milánói, aztán rántott sajt, rán-
tott hús vagy pizza lenne, de 
mi egy egészséges egyensúly-
ra törekszünk. Mindenesetre 
megyünk tovább, azokba az 
általános iskolákba is el sze-
retnénk jutni, ahol eddig még 
nem volt ilyen program, hogy 
mindenhol javaslatot tehesse-
nek a gyerekek – fogalmazott 
Bíró Csaba, hozzátéve, hogy 
2019-ben is szeretnék folytatni 
ezt az akciót. 

Szendi Rita

szárszói nyaralás 
Negyven gyermek üdül a bál bevételéből

kedvenc menü
Újra a kedvencüket ehették a diákok 

A Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
(BMKIK) jelenleg kicsivel 
több mint 1900 ún. tanuló-
szerződést gondoz, azaz 
ennyi szakmunkástanuló 
van gyakorlaton vállalko-
zóknál, gazdálkodó szer-
vezeteknél – a kamarához 
tartozó szakmákban. Pin-
cér, szakács, hegesztő, 
eladó, gyakorló ápoló, 
cukrász, továbbá a gépi 
forgácsoló szakmákban 
vannak a legtöbben. A kül-
ső gyakorlati képzőhelyre 
való kikerülés feltétele a 
9. évfolyamon a sikeres 
szintvizsga. Az elmúlt 
időszakban zárultak ezek, 
Békés megyében 692-en 
keresik helyüket a sikeres 
vizsga nyomán.

Az iparkamara közelmúlt-
ban tartott küldöttgyűlésén 
hét Békés megyei vállalko-
zást díjazott. A Kiváló Gya-
korlati Képzőhely elisme-
rést az önkéntes kamarai 
tagok között hirdeti meg az 

iparkamara. Célja, hogy er-
kölcsi elismerésben része-
sítse mindazon vállalkozá-
sokat, amelyek felvállalják 
a szakmunkástanulók gya-
korlati oktatását. 

Békés megyében szin-
te alig van olyan szakma, 
amely esetében az iparka-
mara külső gyakorlati képző-
hely hiányában nem tudja a 
tanulókat elhelyezni a képzés 
idejére, gyakorlatra. Ám a te-
rületi eloszlás kiegyenlítése 
céljából mindig fontosnak 
tartják, hogy a vállalkozók 
jelezzék az igényüket arra, 
hogy diákokat képezzenek. 
Az iparkamara az ún. kama-
rai garanciavállalás kereté-
ben áll a szakmunkástanu-
lók mögött, hogy a szakmai 
gyakorlatot biztonsággal vé-
gezhessék a valódi munka 
világában. A statisztikák azt 
mutatják, hogy országos vi-
szonylatban is aktívak a Bé-
kés megyei vállalkozások, 
az iparkamara közel 400 
képzőhelyen tudja elhelyezni 
a tanulókat.

Közel 700-an keresik a helyüket
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Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke és a 
megye küldöttsége há-
romnapos hivatalos láto-
gatáson járt Hargita me-
gyében, Borboly Csaba, 
a Hargita Megyei Tanács 
elnökének meghívására. 
Az utazásra a testvérme-
gyei kapcsolatok jegyé-
ben és annak erősítése 
érdekében került sor má-
jus 17-e és 20-a között.

A Hargitai Megyenapok 
keretében Csíkszeredán 
évente egyszer megszer-
vezett dísztanácsülésen 

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke is kö-
szöntötte a résztvevőket. A 
látogatás során a két me-
gye közös érdekeltségű té-
máival kapcsolatban három 
megbeszélésre került sor. 
Szó volt a védjegyrendszer 
működéséről, sajátossága-
iról, a Hargita megye által 
szervezett termelői pia-
cokról, valamint a turiszti-
kai együttműködési lehe-
tőségekről és a közvetlen 
brüsszeli forrásokra történő 
közös pályázati együttmű-
ködésről. A megbeszélése-
ket követően a két megye 

vezetői Csíkszereda főte-
rén ünnepélyes keretek kö-
zött fogadták a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúra érkezett 
zarándok huszárokat és 
lovas zarándokokat. Kel-
lemes meglepetés volt ta-
lálkozni a Körösök Völgye 
Vitézi Bandérium tagjaival, 
akik a főtéren bemutatót is 
tartottak.

A hivatalos látogatás zá-
rásaként, pünkösdszomba-
ton, Zalai Mihály Borboly 
Csaba társaságában részt 
vett a csíksomlyói pünkösdi 
búcsún, ahol magyar zarán-
dokok százezrei jelentek 
meg. 

Békés megyében eddig 
egyetlen afrikai sertéspes-
tises megbetegedést sem 
regisztráltak, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 
május 16-án viszont afrikai 
sertéspestissel fertőzött, el-
hullott vaddisznót találtak – 
mondta el dr. Bognár Lajos 
élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős helyettes államtitkár, 
országos tiszti főállatorvos 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban megrendezett 
sajtótájékoztatón. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara 
Békés Megyei Igazgatósága 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatallal, illetve az MTA SZAB 
Állattenyésztési és Vadgaz-
dálkodási Munkabizottsá-
gával karöltve rendezett telt 
házas tájékoztatót az afrikai 
sertéspestis betegségről az 
agrárium, illetve a vadgaz-
dálkodás szereplőinek. 

– Békés megye köztudo-
másúan az ország egyik 
éléskamrája, az országos 
sertésállomány mintegy tíz 
százaléka megyénkből kerül 
ki. A gazdák, a sertésállo-
mány, de az élelmiszerbiz-
tonság szempontjából is ki-
emelten fontos a védekezés, 
a megelőzés, illetve a foko-
zott biztonság biztosítása. Az 
afrikai sertéspestis emberre 
nem veszélyes, de a házi 

sertésállományra igen, tehát 
jobb félni, mint megijedni – 
adta meg a sajtótájékoztató 
alaphangját dr. Kulcsár Lász-
ló, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Békés megyei 
elnöke.

Dr. Bognár Lajos országos 
tiszti főállatorvos tájékoztató-
jában a járványvédelmi elő-
írások betartásának, betar-
tatásának fontosságára hívta 
fel a fi gyelmet a házi sertésál-
lomány megvédése érdeké-
ben. Ugyanakkor elmondta, 
hogy május 16-án az ukrán 
határtól egy kilométerre, a 
Vásárosnaményi Járásban 
fekvő Tiszakerecseny kül-
területén találtak egy – mint 
azóta bebizonyosodott – afri-
kai sertéspestissel fertőzött, 
elhullott vaddisznótetemet. 
Így ott is csakúgy, mint ko-
rábban Heves megyében, 
fertőzött területet, illetve kü-

lönösen ellenőrzött területet 
alakítottak ki. 

– A Békés Megyei Kor-
mányhivatal kiemelt szakte-
rülete az agrárium és azon 
belül is az állategészségügy, 
a járványvédelem. Ez az állat-
tenyészők, illetve a fogyasztók 
érdekében egyaránt fontos. 
Évek óta tartó tendencia, hogy 
csökken az állattartók száma, 
mely megyénkre is igaz, így 
ezt kiemelt ágazatként kell 
kezeljük. Egy betegség, eset-
leg állategészségügyi járvány 
súlyos gazdasági következ-
ményekkel járhat üzemi és 
nemzetgazdasági szinten is. 
A fogyasztók érdekében el-
engedhetetlenül fontos, hogy 
egészséges élelmiszerek 
kerüljenek a Békés megyei 
családok asztalára – nyoma-
tékosította dr. Rákóczi Attila, a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója.

Ebben az évben hatodik al-
kalommal rendezte meg a 
Történelemtanárok Városi 
Munkaközössége, a Ma-
gyar Tartalékosok Orszá-
gos Szövetségének Békés 
Megyei Szervezete és a 
Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
hagyományos városisme-
reti versenyét.

A megmérettetésen 10 bé-
késcsabai iskola négyfős 
csapata vett részt. Az idei 
versenyt Békéscsaba újjáte-
lepítésének 300. évfordulója 
tette különlegessé. Május 
26-án, a városháza Mokos 
Termében tartott megnyitón 
Szarvas Péter polgármester, 
dr. Jároli József, a városvédő 
egyesület elnöke és Ugrai 
Gábor főszervező köszöntöt-
te a csapatokat. 

A gyerekek az Andrássy 
úttal és környékével ismer-
kedtek meg egy menetlevél 
segítségével; emléktáblákat, 
botlatóköveket, emlékműveket 
kerestek fel a diákok. A Fiume 
Szálloda, a Jókai színház, az 
56-os Emlékszoba, a volt zsi-
nagógák épülete és a Csaba 
Center volt a verseny egy-egy 
állomása, ahol a helyszínekkel 
kapcsolatos feladatokat oldot-
tak meg. Az eredményhirdetést 
az Andrássy Úti Társaskörben 
tartották.  

A városismereti verseny 
győztese, így a Vándorkupa 
őrzője egy évre a Békéscsa-
bai Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium csapata 
lett, melynek tagjai: Dávid 
Flóra, Iglicz Virág, Molnár 
Attila Bendegúz, Siófoki Ben-
ce, felkészítő tanáruk Mitykó 
János. Második a Petőfi  Ut-
cai Általános Iskola csapata: 
Ancsin Réka, Lőrinczy Anna 
Eszter, Nagy Bálint, Balogh 
László, felkészítő tanár: Vá-
rai Zsuzsanna. Harmadik 
a Jankay Tibor Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola 
csapata: Köveskúti Hanna, 
Gémesi Anna, Tar Melinda, 
Szluka Dóra, felkészítő tanár: 
Matajsz Valéria.

Ugyanezen a napon ren-
dezték meg  a „Békéscsaba 
három évszázada” – Város-
ismereti szabadegyetem fi a-
taloknak rendezvénysorozat 

döntőjét is. A Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület szervezésében a 
tanév során a diákok öt elő-
adáson és egy buszos kirán-
duláson vehettek részt, ahol 
a gyerekek városunk múlt-
jával és épített emlékeivel 
ismerkedhettek meg. A dön-
tőbe jutott tanulóknak a vá-
roshoz kapcsolódó képeket 
kellett felismerniük és meg-
nevezniük. Itt első Berczi 
Zoltán lett a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolából, felkészítő tanára 
Matajsz Valéria. Második 
Nemes Petra, a Békéscsa-
bai Petőfi  Utcai Általános Is-
kola diákja, felkészítő tanára 
Várai Zsuzsanna; harmadik 
pedig Lukács Tímea a Savio 
Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskolából, felké-
szítő tanára Braunné Fodor 
Zsuzsanna.

testvérmegyei kapcsolatok
Hargita megyében járt Békés megye küldöttsége

afrikai sertéspestis
„Jobb félni, mint megijedni”

akik jól ismerik Békéscsabát
A városismereti verseny és szabadegyetem győztesei

Csíkszeredán összefutottak a Körösök Völgye Vitézi Bandérium tagjaival is
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TÚRISTVÁNDI VÍZIMALOM

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

A Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete május közepén 
tartotta tavaszi találkozóját 
Hajdúszoboszlón. Az egye-
sület 25 évvel ezelőtt díjat 
alapított, a 7.Tv első alkalom-
mal pályázott erre. A Zöld7 
magazin egyik epizódja He-
lyi Érték Díjat kapott, ame-
lyet Bali-Hatala Boglárka, a 
Békéscsabai Médiacentrum 
főszerkesztője és a műsort 
készítő Zámbori Eszter szer-
kesztő-műsorvezető vett át.

A 7.Tv Zöld7 című környezet-
védelmi magazinja elsősorban 
Békés megye védett területe-
it, élőhelyeit, a Körös-Maros 
Nemzeti Park kiemelt esemé-
nyeit mutatja be a nézőknek, 
valamint a helyi, környezetvé-
delemmel foglalkozó civil kez-
deményezésekről is beszámol. 
A pályázatra benyújtott epizód 
bemutatta például a Körösök 
virágzását, a túzokcsibék gon-
dozását, vagy azt, hogyan kap-

tak jeladót a nemzeti parkban a 
parlagi sas fi ókái.

A Zöld7 díjazott epizódjának 
értékelésekor elhangzott, hogy 
a 7.Tv magazinjának egységes 
és igényes az arculata, kiváló 
az operatőri munka, látszik raj-
ta a szakmai hozzáértés, és 
bármelyik országos csatornán 
megállná a helyét. Bali-Hatala 
Boglárka elmondta: kiemelten 
fontosnak tartja a helyi érté-
kek közvetítését, és azt, hogy 
a nézők a lehető legtöbbet 
tudjanak meg megyénkről, 
egy-egy műsor megtekinté-
sekor érezzék: jó itt élni. 

A 7.Tv egyébként a Híradó-
val, a Békéscsaba 1912 Előre 
Labdarúgó Egyesület után-
pótlását bemutató Utánpótlás-
lesen című magazinnal és a 
Békéscsabai Röplabda Sport-
egyesület tevékenységét nyo-
mon követő BRSE Tv-vel is pá-
lyázott, a szakmai zsűri ezekről 
is elismerően beszélt.

M. E.

Bajor májusfával gazda-
godott Békéscsaba. A né-
metországi hagyományok-
nak megfelelően készült 
emlékoszlopot a jaminai 
Jézus Szíve templom előtti 
téren állították fel annak a 
keresztény kisközösség-
nek a tagjai, amellyel im-
már 25 éve ápolnak kap-
csolatot az úgynevezett 
Kolping-mozgalom békés-
csabai képviselői. 

A két ország zászlaja, a váro-
sok emblémája és a kisközös-
ségek tagjainak aláírása sze-
repel a táblákon, amelyeket 
a bajor hagyományok szerint 
készült májusfára erősítettek. 
Az 1850-es évek közepén in-
dult mozgalom Adolf Kolping 
német katolikus pap kezde-
ményezésére világszerte vé-
gez oktató, nevelő és más 
szociális tevékenységet. Helyi 
szervezetei, az úgynevezett 
Kolping-családok jellemző-

en plébániákon keresztül 
igyekeznek segíteni ezeken 
a területeken. Békéscsabán 
1993-ban jött létre a kapcso-
lat Schwabmünchen Kolping-
családjával. Azóta több iskola 
kapott számítógépeket, szá-
mítógépasztalokat, de akár 
varrógépeket, textilipari újsá-
gokat, szabásmintákat is – so-
rolta a békéscsabai Kolping-
család vezetője, Földi László 
az éveken át tartó anyagi és 
egyéb segítséget.  

– Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy megismerjünk más 
embereket. Az egymásra 
fi gyelés, például ez a kap-
csolat is tanít bennünket – 
fogalmazott Christian Weh, 
a schwabmüncheni Kolping-
család vezetője.

Az évi rendszerességgel 
egymáshoz látogató közössé-
gek a további együttműködés-
re áldomást is ittak: egy hordó 
igazi bajor sört vertek csapra.

Zsíros András

Május utolsó vasárnapja 
a gyerekeké, persze akinek 
kisgyermeke van,  komoly 
tapasztalatokat szerezhetett 
arról, hogy valójában min-
den nap gyereknap. Ilyenkor 
azonban hatványozottan nyí-
lik lehetőség arra, hogy kö-
zös élményeket szerezzünk 
gyermekeinkkel. A Lencsési 
Közösségi Házban és kör-
nyékén a hagyományoknak 
megfelelően már egy hét-

tel korábban, május 20-án 
várták a családokat színes 
programokkal és sok-sok 
palacsintával a gyermeknapi 
előzetesre. A városi gyerek-
napra május 27-én a Békés 
Megyei Könyvtár, a Csaba-
gyöngye és a Munkácsy Em-
lékház szervezett változatos 
programot, a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-
mény pedig több mint kétezer 
palacsintát osztott ki. 

Helyi érték Díj
Elismerést kapott a Zöld7 magazin

Bajor májusfa
Díszoszlop a Jézus Szíve templomnál

élmények, palacsinta
Gyereknap Békéscsabán

A díjat Zámbori Eszter (b) és Bali-Hatala Boglárka vette át

A májusfát a vendégek és a házigazdák tették a helyére

A Lencsési gyermeknapi előzetes május 20-án volt

A városi gyermeknapon több száz család vett részt
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A hallássérülteknek is el-
érhetővé teszi mostantól a 
híreket a 7.Tv. Hetente egy 
alkalommal, vasárnapon-
ként jelnyelvi tolmács se-
gítségével számolnak be a 
legfontosabb helyi esemé-
nyekről.

Az esélyegyenlőség bizto-
sítása a hírekhez való hozzá-
férésben is fontos – ez látszik 
az országos televíziók adása-
iban. Helyi szinten azonban 
még új utakon jár a 7.Tv.

– A helyi, illetve a körzeti 
televíziók körében egyáltalán 
nem általános a kezdeménye-
zésünk, sőt, ritkaságszámba 
megy, akár példaadó is lehet 

– tájékoztatott Opauszki Zol-
tán, a Békéscsabai Média-
centrum Kft. ügyvezetője.

A tervek szerint heti rend-
szerességgel jelentkezik 
majd az akadálymentesített 
hírösszefoglaló. Az első je-
lelt adást május 20-án este 
hét órakor tekinthették meg 
a 7.Tv nézői. A látszólag egy-
szerű feladathoz módosítani 
kellett a híradó eddig meg-
szokott látványvilágát is. 

A 7.Tv segítségére a 
SINOSZ Békés Megyei Jel-
nyelvi Tolmácsszolgálat mun-
katársai vannak. Mint azt a 
szolgálat szakmai vezetője, 
Kernné Fitor Margit elmondta, 
mivel a szülei hallássérültek, 

így ő már nagyon korán meg-
tanult jelelni. 1987-ben végez-
te el Budapesten a tolmács-
képzőt. Jelenleg hivatásos 
jelnyelvi tolmács, de a televízi-
ós munka még őt és kollégáit 
is új kihívások elé állítja.

– A riportoknál a különbö-
ző hangokat, háttérzajokat ki 
kell szűrni annak érdekében, 
hogy a lehető legpontosabb 
információt tudjuk átad-
ni – avatott be a részletek-
be Kernné Fitor Margit, aki 
ezentúl kollégáival együtt a 
7.Tv vasárnap esti híradójá-
nak akadálymentesítésében 
segíti a Békéscsabai Média-
centrumot. 

Zsíros András

Május 17-e és 20-a között 
rendezte meg a Filharmó-
nia Magyarország a Con 
Spirito (Lélekkel) Egyház-
zenei Fesztivált. Az orszá-
gos rendezvény központja 
idén Békéscsaba volt az 
evangélikus vallás jegyé-
ben.

A fesztivál kezdetén az evan-
gélikus kistemplomban a fi nn 
Cantores Minores fi úkórus 
adott koncertet a Budapes-
ti Vonósokkal közösen. A 
Cantores Minores Zeneinté-
zetében a fi úk hétéves kortól 
tanulnak zeneelméletet, éne-
kes és hangszeres zenét. 
Összességében több mint 
ötszáz 4 és 25 év közötti 
tag alkotja a kórust, amely-
nek most egy része jött el 
Békéscsabára. A kórus re-
pertoárja elsősorban fi nn 
és európai, 12–21. századig 
terjedő szakrális zenei, illet-
ve népzenei művekből áll. 
A kistemplom közönsége, a 
kórusmuzsika kedvelői egy 
fantasztikus előadásnak le-
hettek szem- és fültanúi.

A Con Spirito Egyházze-
nei Fesztivál másik kuriózu-
ma volt az az est, amikor a 
világ legfoglalkoztatottabb 
csellóművésze, Várdai István 
és a tavalyi Montreali Zongo-
raverseny győztese, Fejérvári 
Zoltán zongoraművész adott 
közös koncertet a kistemp-
lomban. A hangversenyen 
a 18. század legjelentősebb 

protestáns zeneszerzője, 
Johann Sebastian Bach egy 
szonátája csendült fel elő-
ször. Bár a klasszikus szerzőt 
elsősorban az egyházi mű-
veiről ismerjük, még ezeket 
a világi darabokat is áthatja 
az evangélikus szellemiség. 
Fejérvári Zoltán zongoramű-
vész úgy fogalmazott: Bach 
frissessége egyszerre szel-
lemi és fi zikai, tulajdonkép-
pen lelki-testi egészséget ad 
az embernek.

A világhírű művészek elő-
adásához egy nem minden-
napi hangszer is hozzájárult. 
Várdai István egy 1673-ban 
készült Stradivari csellón 
játszott. A dollármilliókat érő 
mesterhangszert mecéná-
sa 2016-ban vásárolta meg 
számára. A művész elmond-
ta, hogy könnyű vele megva-
lósítani, átadni az elképzelt 
impulzusokat, ezért szerinte 
az előadást hallgatók is gaz-
dagodnak általa.

A fesztiválon a Lutheránia 
Énekkar és Arrisus Ifjúsági 
Vegyeskar segítségével, a 
Luther-énekeken és feldolgo-
zásokon keresztül, a közön-
ség is kipróbálhatta, milyen 
volt az istentisztelet Bach ko-
rában. A hangversenyek mel-
lett a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban előadások, 
az Evangélikus iskolában 
családi programok, zárása-
ként pedig ünnepi istentisz-
telet is szerepelt a kínálatban 
a Calandrella Kamarakórus 
közreműködésével. 

A szervezők a négy ke-
resztény egyház zenéjét 
bemutató, négyéves soro-
zatnak érnek idén a végére. 
Szamosi Szabolcs ügyveze-
tő úgy látta: bár természete-
sen a koncertek vonzzák a 
nagyobb közönséget, a dél-
utáni programokon is szép-
számú érdeklődő jelent meg 
Békéscsabán is. 

H. Sz., Zs. A.

A fi nn Cantores Minores fi úkórus koncertje a Budapesti Vonósokkal

Fejérvári Zoltán és Várdai István a kistemplomban

A 7.Tv első akadálymentesített, feliratozott híradója Szabó Ritával és Kernné Fitor Margittal

Jelnyelvi tolmács vasárnaponként a 7.tv híradójában 

Con spirito egyházzenei Fesztivál
Fellépett a Cantores Minores, Várdai István és Fejérvári Zoltán

Az AutPont Autista Gyer-
mekekért és Fiatalokért 
Alapítvány segítségével 
három autizmussal élő fi a-
tal látogatott el május 25-
én a Békéscsabai Média-
centrumba. 

– Szervezetünk nappa-
li intézményt és támogató 
szolgálatot működtet autiz-
mussal élő fi atalok részére. 
Emellett pár éve szervező-
dött egy olyan társas klub, 
amely lehetőséget biztosít 
a nappali intézménybe nem 
járó, de az élet számos terü-
letén támogatást igénylő au-
tista fi ataloknak arra, hogy 
havonta egy-két alkalommal 
egy számukra megfelelő 
közösségben információkat 
gyűjtsenek és felkészülhes-
senek akár a munkavállalás-
sal kapcsolatos kihívásokra 
is – mondta el Szántó Ta-
más. Az alapítvány elnöke 
hozzátette: határozott kere-
tek között, elfogadó környe-
zetben az autizmussal élők 
is több munkafolyamatot el 
tudnak látni. 

A fi atalokat meglepte, 
mennyi ember sokrétű mun-
kája nyomán születik meg 
egy-egy híradó, egy-egy új-
ság vagy a behirre egy-egy 
cikk. Különösen érdekelte 
őket a munka informatikai, 
technikai része, a vágás, de 
ketten még hírolvasóként is 
kipróbálták magukat.  

Opauszki Zoltán a mé-
diacentrum ügyvezetője ki-
emelte: sok kereskedelmi 
televízió működik a térség-
ben, azonban olyan, amely 
a közszolgálati jelleget te-
kinti vezérlő célnak, a mé-
diacentrumon kívül nincs 
másik. 

– Fontosnak tartjuk, hogy 
a társadalom azon rétegeit 
is segítsük, amelynek tag-
jai nehezebben férnek hoz-
zá a közszolgáltatásokhoz, 
ezért indítottuk el vasárnapi 
híradónk jelnyelvi tolmácso-
lását, és természetes szá-
munkra az is, hogy részt 
veszünk érzékenyítő progra-
mokon – jegyezte meg Opa-
uszki Zoltán.  

M. E., Zs. A.

Vendégeink voltak
Az AutPont fi ataljai jártak nálunk

Együtt a fi atalokkal a 7.Tv stúdiójában



Pásztorélet címmel hir-
detett rajzpályázatot a Gu-
zsalyas Egyesület és a Csa-
bagyöngye. A felhívásra az 
óvodások és az általános 
iskolások küldhették be alko-
tásaikat, amelyekből ünnepé-
lyes keretek közt nyílt kiállí-
tás. Sok gyerek a különböző 
mesékből merített ihletet a 
képek elkészítéséhez, de vol-
tak olyanok is, akik a kirándu-
lásokon szerzett élményeiket 
örökítették meg. A tárlat júni-
us 6-áig tekinthető meg.

Már több évtizedes ha-
gyomány a Kölcsey Utcai 
Óvodában, hogy májusban 
a „Játékvarázs hét” kereté-
ben színes programokkal 
örvendeztetik meg a gyer-
mekeket és szüleiket. A hét 
egyik kiemelkedő esemé-
nye az OVI-Galéria, amely 
idén Scholtz Endre festő-
művész közreműködésé-
vel és alkotásaival való-
sulhatott meg. A művészt, 
aki tavasszal kapta meg 
az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumától a Művészeti 
Életpálya Elismerést, nagy 

érdeklődéssel fogadták a 
gyerekek.

Jankay Tibor 1994-ben 
bekövetkezett halálakor 
szülővárosára, Békéscsa-
bára hagyta kincseit: mű-
veit és etnográfi ai gyűjte-
ményét. Miután 2003-ra 
a város megteremtette 
az alkotó festményeinek 
és tárgyainak bemutatá-
si lehetőségét, a munkák 
közkinccsé váltak, és 
időszakonként megújítva 
egy-egy válogatás azóta 
is állandó jelleggel láto-
gatható – a mostani, Mun-
kácsy Mihály Múzeumban 
zajló építkezési időszakot 
leszámítva. 

A feldolgozás során vannak 
olyan különleges alkalmak, 
melyek meglepetéssel és 
büszkeséggel töltik el a gyűj-
teményekben dolgozókat. Így 
volt ez akkor is, mikor 2010-
ben Győrben a kortárs alko-
tások mellett szerepeltettünk 
egy összeállítást Jankay – 
jellemzően Afrikából szárma-

zó – maszkjaiból. Vagy akár 
most is, mikor a Szépművé-
szeti Múzeum égisze alatt 
működő Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum kuráto-
ra felfi gyelt a csabai gyűjte-
mény indiai darabjaira. 

A pesti kiállítás, melyet az 
Isten/Nő – A Déví-kultusz és 
a hagyományos női szere-
pek Indiában címmel rendez-
tek meg, új értelmezéssel 
közelít ezen valláscentrikus 
kultúra ábrázolt tárgyaihoz. 
A tárlat a hindu Istennő kü-
lönböző megjelenési formáit 
mutatja be. Ezt a témát négy 
egységre osztva tagolja úgy, 
hogy más-más szerepben je-
leníti meg az Istennőt, vagyis 
a nőt: szépségként, feleség-
ként, anyaként és harcos-
ként. 

Ehhez a koncepcióhoz 
kölcsönzött a Munkácsy 
Mihály Múzeum a Jankay-
gyűjteményből két faszobrot 
és egy bronzszobrot. Jan-
kay Tibor feltételezhetően 

dél-afrikai kereskedőtől vá-
sárolhatta a műveket. Mivel 
ismerték őt, mint gyűjtőt, ház-
hoz vitték neki a remekeket a 
jó üzlet reményében. Jankay 
Tibor körülbelül százötven 
darabot számláló etnográfi ai 
gyűjteménye közel húsz indi-
ai eredetű alkotás. Ezek jel-
lemzően a 20. század során, 
feltételezhetően az elején, 
közepén készültek, és India 
déli részéről valók. 

Ván Hajnalka
művészettörténész
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Jankay Tibor etnográfiai gyűjteménye Pesten

MesélŐ MÚzeUM elismerés a segítőknek
Takács Péter plakettet és oklevelet kapott Aradon

Aradon, a Tűzoltó téren 
áll az a monumentális 
szabadságszobor, amely 
1890-ben állított emléket a 
magyar szabadságharc hő-
seinek. Az alkotás történe-
téhez hozzátartozik, hogy 
1925-ben elbontották, az 
azon levő szoboralakokat 
elzárták. 2003-ban alakult 
meg az Aradi Szabadság-
szobor Egyesület azzal a 
céllal, hogy újra felállítsák 
a szobrot, ami 2004-ben 
meg is történt. 

Hogy a nemes cél sikerül-
hetett, abban szerepe volt 
Takács Péter békéscsabai 
önkormányzati képviselőnek 
is, aki ezért nemrégiben, az 
egyesület megalakulásának 
15 éves jubileumán, plakettet 
és oklevelet vehetett át Ara-
don. 

– Még 2003-ban olvastam 
a megyei lapban, hogy Arad 
város – egyébként román 
többségű – testülete meg-
szavazta: újra kell állítani a 
szabadságszobrot. Megke-

restem az Arad megyei és a 
városi RMDSZ-t: mit szólná-
nak ahhoz, ha kezdeményez-
ném egy országos gyűjtés 
elindítását a szobor újraállí-
tásáért. Ezután elmentem a 
Békés Megyei Hírlap akko-
ri főszerkesztőjéhez, hogy 
tudna-e ehhez támogatást 
nyújtani a laptársaival, ő pe-
dig igent mondott. Nemcsak 
Békéscsaba önkormányzati 
képviselőjeként, hanem a 
Rákóczi Szövetség Békés-
csabai Szervezetének veze-
tőjeként és akkoriban a helyi 
MDF elnökeként is kezdemé-
nyeztem a gyűjtést, amely 
végül sikerrel járt, tízmillió 

forint gyűlt össze – mondta 
el Takács Péter, hozzátéve, 
hogy Békéscsaba önkor-
mányzata akkor félmillió fo-
rintot adott erre a célra, és 
az akkori testületből további 
húsz képviselő adakozott 
egyénileg.

A szobor újraállítását köve-
tően az egyesület méltó mó-
don mondott köszönetet mind-
azoknak, akiknek szerepük 
volt a szobor újraállításában. 
Most két embernek mondtak 
köszönetet újból, Halzl József-
nek, a Rákóczi Szövetség el-
nökének és Takács Péter bé-
késcsabai képviselőnek. 

Mikóczy Erika

MESEHÁZI GYERMEKNAP
Hirdetmény által meghívattatik

2018. június 2-án 14 órára a Meseházba, 
MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBA, 

mely található Békéscsaba városában, Békési útnak 17. házában, hol 
ifjak és vének vígan tölthetik a szombat délutánt. Erről a Meseház 
udvartartása gondoskodik. Férfi kezek vesszőparipát készíthetnek, 
hajadonok reneszánsz virágkoszorúval ékesíthetik magukat. Szabad 
cselekvési kedv: lovagi torna, udvarhölgyöltözék-próbálgatás, udvari 
fotográfus és arcfestő. Reneszánsz étkek, úgymint a híres-nevezetes 
helyben készült vattacukor lázárius módra, Sajben készült szikvíz és 
Hajnali pogácsa, ebben a sorrendben. Pénzes bugyellárisra nem lesz 

szükség, jöjjön mindenki, aki tettre kész!

kertmozi   THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA   kertmozi
2018. június 13-án, szerdán 20 órakor 

a Meseház udvarán (Békési út 17.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

EXCALIBUR
John Boorman fi lmje, 1981.

Esőhelyszín: Nemzetiségi Klubház.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2018. május 31-én, csütörtökön 19 órától PAPAJAZZ

2018. június 6-án, szerdán 18 órától Premier szaxofonisták tanszaki 
bemutatója, 20 órától EICHINGER TÓTH QUARTET. 2018. június 7-én, 
csütörtökön 19 órától ELEK ISTVÁN QUARTET. 2018. június 14-én, 
csütörtökön 19 órától EAST2EAST és EASTWING GROUP. A koncer-
tek rendezője a Meseházi Alapítvány. Helyszín: Meseház, Békéscsa-
ba, Békési út 17. Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben. 

A 15. jazz-évad támogatója: 

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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NYÁRI TÁBOROK 
A KÖRÖSÖK VÖLGYE 

LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek ár-
nyas fái között csodás épület magasodik. Ide várunk Titeket napközi jellegű nyári 
táborainkba hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig!

Idén 4 tábor közül választhattok:

2018. június 25–június 29.: Négylábúak állatos tábor
Gyere velünk kalandozni az állatok világába. A tábor során eltöl-
tünk egy napot egy tanyán, ahol saját környezetükben 
etethetjük, tanulmányozhatjuk, simogathatjuk az álla-
tokat. Sok érdekes és vicces történetet ismerhetsz meg 

róluk.  Ha szeretnéd, Te is behozhatod a táborba házi 
kedvencedet.
Korcsoport: 6–10 éves korig.

2018. július 2–július 6.: Varázskezek kreatív tábor
A tábor kis művészei különböző anyagokból készítenek ékszereket, ajtó-, 
asztaldíszeket és még sok érdekes ajándékot. Várunk Téged, ha 
szeretsz kézműveskedni. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, 
mesével, szabad mozgással színesítjük, és még az arcfestést is ki-
próbálhatod, ha szeretnéd.
Korcsoport: 8–12 éves korig.

2018. július 9–július 13.: Zöldülj! Fordulj! Természettábor
A hét folyamán játékosan ismerkedünk a természet titkaival és 

csodáival. Kirándulunk a szabadkígyósi Wenckheim-kas-
télyba. Készítünk gilisztafarmot, saját kincsesdobozt, 
növényhatározó naplót, és elültetheted saját növénye-
det. Gyógyteákkal ismerkedünk, és egy izgalmas aka-
dályversenyen is részt vehetsz! 
Korcsoport: 6–10 éves korig.Korcsoport: 6–10 éves korig.

Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye 
és honlapunkon: www.korosoknaturpark.hués honlapunkon: www.korosoknaturpark.hu

A tábor kis művészei különböző anyagokból készítenek ékszereket, ajtó-, 
asztaldíszeket és még sok érdekes ajándékot. Várunk Téged, ha 
szeretsz kézműveskedni. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, 

2018. július 9–július 13.: Zöldülj! Fordulj! Természettábor

Gyere velünk kalandozni az állatok világába. A tábor során eltöl
tünk egy napot egy tanyán, ahol saját környezetükben 

A hét folyamán játékosan ismerkedünk a természet titkaival és 
csodáival. Kirándulunk a szabadkígyósi Wenckheim-kas

télyba. Készítünk gilisztafarmot, saját kincsesdobozt, 

tokat. Sok érdekes és vicces történetet ismerhetsz meg 
róluk.  Ha szeretnéd, Te is behozhatod a táborba házi 

Pásztorélet a gyerekek szemévelOVI-galéria scholtz endrével



Több tucat veteránautó- és 
motorcsodával találkozhattak 
azok, akik pünkösdhétfőn ki-
látogattak a Csabai Rendez-
vénypajtába, a Békéscsabai 
Ipartestület Veterán Motoros 
Klubja ugyanis oda szervez-
te a veteránjármű-találkozót 
és börzét. A rendezvényen 
olyan kuriózumokat is bemu-
tattak, mint a Magyar Televí-
zió és Rádió szalagszállító 
motorja, vagy egy második  
világháborúból, a német ol-
dalról származó járgány. 
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közösségi ünnep Mezőmegyeren
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó  

Piknik a pajtában
Gasztronómiai és zenei csemege a civilektől

A Csaba Kulturális Egye-
sület a Táncművészetért 
civil szervezet tagjai ne-
gyedik éve, minden év jú-
nius elején megszervezik 
a Kárpát-medencei Ma-
gyar Népzenei Találkozót 
Mezőmegyeren. 

A sztár- és versengésmentes 
rendezvény minden évben 
tartogat valami újdonságot. 
Már tavaly megszületett a 
szervezőkben az a gondolat, 
mely szerint nem a produk-
ciókra helyezik a hangsúlyt, 
hanem a valódi, személyes 
találkozásokra, a jó hangu-
latra, a népzene és néptánc 
szeretetére, az együttlét örö-
mére. A napjainkra egyedural-
kodóvá vált, fogyasztás- és 
üzletcentrikus, szolgáltatás- 
és tömegalapú formákhoz 
képest a személyességre és 
közösségre építő együttlét 
formáinak keresésével pró-
bálkoznak. A rendezvény 
célul tűzte ki, hogy feléleszti 
a közösségi ünnep tartalmát. 
„Közönség helyett közös-
séget!” és az önző ÉN-ből a 
több lehetőséget hordozó MI 
felé kívánnak fejlődni.

Ennek érdekében lépé-
seket tettek, együttműkö-
déseket kezdeményeztek, 
számos közösséget, civil 
szervezetet szólítottak meg, 
akik – a gondolatisággal 
összhangban – csatlakoztak 
a rendezvényhez. 

Az együttműködés egyik
szép példája, hogy a 
mezőmegyeri óvoda kertje is-
mét nyitva lesz a találkozóra ki-
látogató gyermekek, családok 
előtt. Itt, a gyönyörű kertben, 
árnyas-hűs környezetben, a 
népzene szívet-lelket megin-
dító hatása mellett festésre 
invitálják a kicsiket és na-
gyobbakat Baji Miklós Zoltán 
képzőművész irányításával.

A népzenei találkozó szá-
mos programot kínál. A kon-
certek közt megtalálhatjuk 
a Dűvő és a Fonó Zenekart 
– utóbbit a Csabagyöngye 
Kulturális Központ jelentős 
támogatásával –, a Talléros 
Együttest, a Pántlika és a 
Pendergő Tamburazenekart, 
valamint a külhoni magyar-
lakta területekről is érkeznek 
népzenészek, muzsikusok. 
Vendégül látják testvérvá-
rosunk, Székelyudvarhely 
apróbb táncosait, a Kék Irin-
gó Néptánccsoportot is. 

Idén is megszervezik az 
Így tedd rá! – pedagógus-
továbbképzést, valamint 
Balatoni Katalin, a módszer 
kitalálója is előadást tart az 
érdeklődőknek.

Népi hangszertanításokkal 
is készülnek. Debreczeni-Kis 
Helga citeraoktatással, Sala-
mon Beja népi hegedű tanítá-
sával teszi színessé a népze-
nei napokat. János Hajnalka 
népi énekes pedig daltanítás-
sal várja az érdeklődőket.

A rendezvényt kísérő 
programok közt a Kárpát-me-
dencei Fazekas Találkozót 
említhetjük, amely harmadik 
éve a program szerves része. 
A mezőmegyeri Kézműves 
Falu tagjainak saját készíté-
sű portékáit is láthatják majd 
a kilátogatók, valamint a népi 
fotósok és fi lmesek is helyet 
kapnak a rendezvényen. 
A szervezők megszólítják 
Mezőmegyer lakosságát is, 
egy-egy tálca süteménnyel 
nevezni lehet a Mezőmegyer 
kedvenc sütije címre. 

Mindezek mellett termé-
szetesen három éjjel, három 
nap tart a mulatság magyar 
népzenével, néptánccal, 
kiállításokkal, fazekasok-
kal, táncházzal, vásárral 
június 8-a és 10-e között 
Mezőmegyeren.

Ahol jó zene, pálinka és 
csabai kolbász van, ott jól 
érezheti magát minden-
ki – hangsúlyozta Hégely 
Sándor, az első Csabai 
Kolbász-Blues-Pálinka 
pikniken, amely a Csabai 
Kolbászklub Egyesület, a 
Csabai Csípős Blues Club 
Kulturális Egyesület és a 
Csabai Pálinka Klub össze-
fogásával jött létre. A Csa-
bai Rendezvénypajtában 
tartott program a Békés-
csaba újratelepítésének 
300., várossá válásának 
100. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepi prog-
ramsorozatba illeszkedett.

Mint azt a kolbászklub elnö-
ke, Hégely Sándor megje-
gyezte, az együttműködés 
eredményeként egy olyan 
pikniket hívtak életre, ami 
igazi gasztronómiai és zenei 
csemege lett Békéscsabán.  

– A csabai kolbász és a 
pálinka készítése valamilyen 
szinten az ide betelepült tó-
toknak köszönhető. Ők voltak 
azok, aki a napóleoni háborúk 
kapcsán a borshiány miatt a 
paprikát kezdték el használni a 
húshoz, így lett különlegesebb 
a kolbász. Az itteni gyümölcs 
pedig fantasztikus alapanyaga 
a jó pálinkának – tette hozzá 
Fabulya Attila, a Csabai Pálin-
ka Klub szakmai vezetője.

A programot a koncertek 
tették teljessé: fellépett a 
Talléros együttes, a Borsodi 
Blues Collective és a Takáts 
Tamás Blues Band is. 

Zs. A.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás
Május 25., péntek 17 óra – Baán Katalin ceglédi fotóművész kiállításának megnyi-
tója. Megnyitja dr. Pap István nyugalmazott igazgató. Megtekinthető június 15-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
Szemünk fényei címmel a Barabás Ferenc tipográfus fotóiból összeállított tár-
lat június 6-áig tekinthető meg, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház 
tanácskozótermében.

Kirándulás
Június 3., vasárnap – a Természetjáró kör kirándulása a pedagógusnap alkalmá-
ból – látogatás Csabaszabadiba. Program: ismerkedés a település nevezetessé-
geivel,  „Tanyasi tanítók fala”, faluközpont, Beliczey-kastély. Indulás: 8.25-kor az 
autóbuszpályaudvarról. Hazaérkezés 13.30-kor menetrend szerinti autóbusszal.

Nyári táborok
Kézművestábor – június 25-től 29-éig általános iskolások részére. A résztve-
vők a szövés, fonás, gyékényezés, bőrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, 
gyöngyfűzés és papírmunkák alapvető technikáit sajátítják el szakmai vezetők 
irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondák-
kal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A foglalkozások 8-tól 16 óráig 
tartanak. Részvételi díj: 11 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartal-
mazza. Jelentkezni június 19-éig a részvételi díj befi zetésével lehet személye-
sen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Horgásztábor – június 25-től 29-éig általános iskolás gyermekek számára.  A 
résztvevők megismerhetik a Körösökben előforduló halfajokat, valamint a hor-
gászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát sajátíthatják el 
a közös horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor elméleti anyaga 
megegyezik horgászvizsgára felkészítő tanfolyamok témaköreivel. A foglalko-
zások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 11 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd 
biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 19-éig a részvételi díj befi zeté-
sével lehet személyesen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Fotósuli tábor – július 2-től 6-áig, 12–18 éves diákok részére. A résztvevők 
tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és 
gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködésével. A 
táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális 
fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt használni tudnak. A foglalkozások 
8.30-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 11 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd 
biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 26-áig a részvételi díj befi zeté-
sével lehet személyesen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

A találkozót június 8–10-én rendezik meg

Nagy öregek Békéscsabán 

Fo
tó

: M
ily

ó 
Pá

l



A Leszállás Párizsban című 
vígjátékkal nyitja nyolca-
dik évadát június 15-én a 
Szarvasi Vízi Színház. Idén 
nyáron többek között olyan 
előadások lesznek látható-
ak, mint a My Fair Lady, a 
Janika, A miniszter félre-
lép vagy a Bob herceg.

A Magyar Teátrum Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. által 
üzemeltetett nyári színház-
ban idén színre lép például 
Bozsó József, Dósa Mátyás, 
Dunai Tamás, Erdélyi Tí-
mea, Fodor Zsóka, Gesztesi 
Károly, Gregor Bernadett, 
Gubik Petra, Mikó István, 
Miller Zoltán, Pindroch Csa-
ba, Szacsvay László, Szomor 
György és Szőke Zoltán is.

A koncepció kialakításá-
nál idén is arra törekedtek 
a szervezők, hogy szinte 
minden műfaj teret kapjon 
a csillagos ég alatt: operett, 

táncjáték, próza, musical, 
koncert, mese, cirkuszmű-
vészet. Ebben a szezonban 
hetedik alkalommal rendezik 
meg a Magyar Teátrum Nyári 
Fesztivált, ahol a Magyar Te-
átrumi Társaság tagszínhá-
zai mutatkoznak be előadá-
saikkal.

Több újdonsággal is ké-
szül  vízi színház, az egyik 
ilyen a Zene a víz fölött 
programsorozat, amelyben 
kamarazenekarok közismert 
dallamokat játszanak a pub-
likumnak. A belépés ezekre 
az alkalmakra díjtalan. A má-
sik újdonság a Szarvasiak a 
víz fölött elnevezésű soro-
zat, ahol ismert szarvasiak 
vagy onnan elszármazottak 
lesznek a vendégek, példá-
ul Hartay Csaba író-költő, 
Kovács Krisztina, a Babilon 
Tánc Sport Egyesület művé-
szeti vezetője, vagy Ágoston 
Béla zenész.

Évek óta cirkuszművésze-
ti produkciók is színesítik a 
kínálatot. A Fővárosi Nagy-
cirkusz artistái a Lili és Lali 
Meseországban című elő-
adásban kápráztatják el a leg-
kisebbeket, míg Fekete Péter 
Jászai Mari-díjas rendező 
„Megtanulom, megőrzöm, to-
vábbadom…” címmel álmod-
ja színre a cirkuszi dinasztiák 
műsorát a generációról gene-
rációra szálló tudás jegyében.

Mivel 2018 a családok 
éve, minden szerdán este fél 
nyolctól meseelőadás lesz 
látható. Idén harmadik alka-
lommal valósul meg a Juta-
lom a jó eredményért! akció, 
melynek keretében azok a 
szarvasi gyerekek, akik ja-
vítottak a bizonyítványukon, 
egy-egy szabadon választ-
ható meseelőadásra szóló 
kupont kapnak ajándékba.

A házigazda, a szarva-
si Cervinus Teátrum ismét 

összművészeti fesztivált ren-
dez június 15-ével kezdődő-
en. A szlovák nemzetiségi 
kultúrát is bemutató teátrum 
kínálatában szerepel többek 

között a Hotel Menthol, az 
Ármány és szerelem musi-
cal, a Valahol Európában, a 
Csodaszarvas musical, va-
lamint a Drótos Jankó/Janko 

Drotár című ifjúsági táncszín-
házi előadás.

A részletes műsort a 
viziszinhaz.hu oldalon tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. június 4–június 17.június 4–június 17.június 4–június 17.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. június 4., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus 

 (körny.-véd.mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
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 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Soroksár

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 5., 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 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Soroksár

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 6., 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 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Az Öreg Hölgy szeretői  

  (dok.-f.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 7., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A nyomozó halála 

  (dok.-fi lm)
21.55 Hetvenes (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 8., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus 

 (körny.-véd.mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kivonulás a paradicsomba  

  (dok.)
21.55 Fehér galamb (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 9., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9.10 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Soroksár

12.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Fehér Tímea
21.35 Nemzetközi Táncgála
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 10., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 ARTista Café 4/3.
22.20 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 11., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
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 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–BVSC
22.00 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 12., 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 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Ikarosz zuhanása 

  (dok.-fi lm)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 1.  

  (dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 13., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba–BVSC
22.00 Czinka Pannától Pegéig 2.  

  (dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 14., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus 

 (körny.-véd.mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Utánpótláslesen (sportmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közél. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Karácsond 2/1. rész 

  (dok.-fi lm)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 3.  

  (dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 15., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
21.00 Karácsond 2/2. rész 

  (dok.-fi lm)
22.00 Halak megmentése 

  (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 16., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közé. mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közé. mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/1. (ismeretterjesztő  
  fi lmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Lenkefi  Zoltán
21.55 Hunor, Magor nyomán  

  Békésben (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 17., 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 Épí-Tech 

 (építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/1. (ismeretterjesztő  
  fi lmsorozat)

11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Horgászvizeink Békésben  

  (dok.-fi lm)
22.35 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

k I t e k I N t Ő
Szarvasi Vízi Színház: Ahol mindennap történik valami 
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A hazai labdarúgó-kultúra 
és egyesületek népsze-
rűsítése a célja a Futball 
Éjszakája elnevezésű ese-
ménynek, amelyet idén 
első alkalommal rendez-
nek meg Magyarországon. 
A kezdeményezéshez a 
Békéscsaba 1912 Előre SE 
is csatlakozott, további 20 
egyesület mellett. A prog-
ramot szeptember 7-én 
tartják majd, egyébként 
a magyar válogatott a kö-
vetkező napon, szeptem-
ber 8-án játssza majd első 
mérkőzését a Nemzetek 
Kupájában idehaza a fi n-
nek ellen.

A példaértékű esemény 
megrendezésének első ál-
lomásaként a csabai klub 
meghívta a rendezőbizott-
ságot a Békéscsaba 1912 
Előre – Nyíregyháza Sparta-
cus FC mérkőzésre. Mint azt 
ittjártakor Nemcsák Károly, 
a Futball Éjszakája program 
szervezőbizottság elnöke, 
a magyar színészválogatott 
vezetője elmondta: a kez-
deményezés a Színházak 
Éjszakája, valamint a Mú-
zeumok Éjszakája program 
mintájára indult el.

– Színész-újságíró rang-
adóra gondoltunk először, 
aztán ennek a beszélgetés-
nek az lett a vége, hogy pró-

báljunk olyan rendezvényt 
szervezni, amely a magyar 
labdarúgást népszerűsíti – 
emelte ki Nemcsák Károly.

A Futball Éjszakája prog-
ram keretében az érdeklő-
dők országszerte különböző 
sportfoglalkozásokon vehet-
nek részt. Lehetőség lesz 
arra, hogy betekintést nyer-
jenek a stadionok kulisszái 
mögé, a klubok működésébe, 
valamint kipróbálhatják azt, 
hogy milyen az NB I-es, NB 
II-es labdarúgókkal együtt 
tréningezni, hiszen például 
a Ferencváros, az Újpest, 
a Diósgyőr, a Debrecen, a 
Puskás Akadémia, az MTK, 
a Mezőkövesd, az ETO és 
persze a Békéscsaba is kü-
lönböző programokat tervez 
erre a napra. 

A békéscsabai egyesület 
szinte az elsők között csat-
lakozott a kezdeményezés-
hez azért, hogy erősítsék a 
kapcsolatot a szurkolóikkal – 
árulta el Kozma János, a Bé-
késcsaba 1912 Előre elnöke.

– Nekünk minden olyan 
rendezvény pozitív, amely 
erősíti a kapcsolatot a szur-
kolókkal, a nézőkkel. Ezért is 
gondoltuk arra, hogy mutas-
suk meg például azt, milyen 
kívül-belül a stadion, ami rá-
adásul akkorra készül el – fo-
galmazott Kozma János.

Az elnök hozzátette: re-
mélik, hogy az eseménnyel 
tovább tudják népszerűsíteni 
a labdarúgást és még több 
fi atalt tudnak majd az akadé-
mián fogadni.

P. Á., M. E.

13Csabai Mérleg sPOrT

a Futball éjszakája
Békéscsaba is csatlakozott a programsorozathoz 

Óvodai sportnap
A nagycsoportosoké volt a főszerep

tarolt a lencsési suli

szögre akasztja a mezt edina 

Harminc éve kupagyőztes lett az előre  
Százhat éves történel-
mének egyik legnagyobb 
sikerét aratta 30 éve a 
Békéscsaba 1912 Előre 
labdarúgócsapata. A klub 
vezetősége az 1988-as ku-
pagyőzelemre emlékezve a 
Békéscsaba–Nyíregyháza 
mérkőzésen köszöntötték 
az egykori bajnokcsapat 
tagjait és szakmai stábját.

1988. június 13-án az Előre 
3–2-re verte meg az akkori 
idény bajnokát, a Budapes-
ti Honvédet a Magyar Kupa 
döntőjében. A csabai klub 
akkoriban fennállásának 
legnagyobb sikerét aratta. 
Mracskó Mihály hihetetlen él-
ményként emlékszik vissza a 
történtekre, mint mondta: az 

egész karrierjét meghatároz-
ta a kupagyőzelem.

– A szurkolók félelmete-
sek voltak, beszaladtak a 
pályára. Alsógatyában ma-
radtunk, mert egyszerűen 
mindent letéptek rólunk! Ak-
kora örömöt okoztunk nekik, 
magunknak és a városnak, 
hogy az felejthetetlen – em-
lékezett vissza a huszon-
ötszörös magyar válogatott 
labdarúgó.

A lila-fehérek vezetősége 
és a helyi önkormányzat fon-
tosnak tartotta, hogy felele-
venítsék a mérkőzés történé-
seit, hiszen mint mondták: ez 
a siker példaértékű.

– Egy nagyszabású ese-
ményt rendeztünk, amelyre 
meghívtuk az akkori csapat 

tagjait, vezetőit, a stáb tag-
jait. A meccs szünetében a 
pályán bemutattuk az összes 
résztvevőt – mondta Kozma 
János, a Békéscsaba 1912 
Előre igazgatósági elnöke.

A meccs után a város 
nevében Szarvas Péter pol-
gármester, Kiss Tibor alpol-

gármester és Bíró Csaba 
bizottsági elnök is köszön-
tötte az egykori bajnokokat, 
a szurkolók pedig beszélget-
hettek az akkori gárda tag-
jaival, és együtt tekinthették 
meg újra a kupagyőzelem 
összefoglalóját. 

Papp Ádám

Békéscsaba önkormány-
zata már 23. alkalommal 
rendezte meg az óvodai 
sportnapot a város nagy-
csoportos gyermekeinek. 
A hagyományos program-
nak ebben az évben a vál-
tozékony időjárás miatt a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ adott otthont.

Sorversenyek, labdajáté-
kok és ügyességi feladatok: 
ezek jellemezték leginkább 
a gyermekek teendőit az 
óvodai sportnapon. A legki-
sebbek csapatversenyekben 
vettek részt, ahol elsősorban 
a gyorsaság számított.

Idén több mint 300 kis-
gyermek vett részt a dél-
előtti programon, ahová a 
szülők is elkísérhették a ki-
csiket. A gyerekek örömmel 
vettek részt a versenyeken, 
társaik, a szülők és az óvó-
nők pedig szurkolással biz-
tatták őket. A rendezvény 
fő célja most is a sport és 
a mozgás népszerűsítése 
volt.

– Idén a Hiszek benned 
sportprogramnak köszön-
hetően már volt két olyan 
sportprogram, amely az 
óvodásokról szólt. Ren-
deztünk egy bukfencpa-
rádét a sportcsarnokban, 

illetve egy ladbakavalkádot 
március elején, ahol több 
mint 500 óvodás vett részt. 
Leginkább olyan sportokat 
ismerhettek meg a gyerme-
kek ezeken a rendezvénye-
ken, amelyek Békéscsabán 
jellemzőek – mondta el 
Szarvas Péter polgármes-
ter.

A városvezető hozzá-
tette: a hagyományokat a 
jövőben is folytatják, a ter-
vek szerint 2019-ben, jó idő 
esetén újra a Szent István 
téren várják majd a gyere-
keket az óvodai sportna-
pon.

Szendi Rita

Idén már tizenötödik al-
kalommal rendezték meg 
a Sulipóló elnevezésű ren-
dezvénysorozat területi 
döntőjét Békéscsabán, az 
Árpád fürdőben. A bajnok-
ságot ez alkalommal három 
korosztályban hirdették 

meg Békés megye általá-
nos iskolái között. A meg-
mérettetésen a Lencsési 
Általános Iskola csapatai 
meggyőző sikereket arat-
tak, az intézmény mindhá-
rom korcsoportban az első 
helyen végzett.

Dobi Edina, a Békéscsa-
bai Röplabda Sportegyesület 
(BRSE) csapatkapitánya egy 
időre szögre akasztja a mezét. 
Az elmúlt több mint 10 eszten-
dőben a röplabda játszotta a fő-
szerepet az életében, most úgy 
érzi, nem múlt el nyomtalanul a 
sok nehéz szezon. Idén június-
ban férjhez megy, így az élet 
más területein is várnak rá ki-
hívások. „Boldog vagyok, mert 
szép pályafutás áll mögöttem, 
úgy érzem, kihoztam magam-
ból a maximumot válogatott és 
klub szinten is. Fantasztikusan 
éreztem magam Békéscsa-

bán, köszönöm a klub korrekt 
hozzáállását és a szurkolók 
szeretetét. Egyedülálló ez az 
egyesület, melynek sikeréért 
mindig is szorítani fogok” – fo-

galmazott Edina, aki nem zárta 
ki annak lehetőségét, hogy va-
laha még pályára lép, vagy a 
civil életében dolgozna majd a 
BRSE kötelékében. 

Nemcsák Károly: A labdarúgást szeretnénk népszerűsíteni

A változékony idő miatt ezúttal a Csabagyöngyében gyűltek össze az óvodások
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Hog yan növessz szakállt? Mi mit ajánlunk neked? 

Az első pár hétben nincs 
más teendőd, mit hogy be-
szerezzél egy szakállolajat, 
ezzel megelőzheted a visz-
ketést. Négy-nyolc csepp 
olajjal masszírozd át az 
arcot, kellemes, felfrissült 
illatot biztosít. A vakarástól 
kipirosodhat, kisebesedhet 
a bőröd. Hagyd abba min-
den olyan tisztítószer hasz-
nálatát, ami kemikáliákat 
tartalmaz. El a samponnal 
és a tusfürdővel! Ha már 
késő, és kisebesedett, pi-
hentesd a bőrödet, natúr 
szakállolajjal töröld át este 
és reggel, és ha nagyon 
viszket, akkor nap közben 
is. Másra nagyon nincs 
szükséged – sima víz, na-
túr szakállolaj és türelem. 

Az első hónap végén 
ideje felkeresni egy szak-
embert, és megbeszélni 
vele, hogy mi a cél. Milyen 
hosszt, milyen formát sze-
retnél. Szánj rá időt, hogy 

borbélyhoz menj, mert ő 
igazán érti a dolgát, sok 
jó tanáccsal is ellát majd. 
Valószínűleg a nyakad vo-
nalánál kicsit formáz és 
rendbe szedi.

A következő egy hó-
napban ismét várakozó ál-
láspontra helyezkedhetsz, 
elkezdheted használni a 
szakállsampont is, nagyon 
kellemes érzés lesz, ahogy 
folyamatosan eltávolítja 
majd az elhalt szőrszálakat, 
bőrréteget. A megmosott, 
vizes, felpuhult szakállt elő-
ször meg kell szárítani, utá-
na szakállhossztól függően 
négy-nyolc csepp olajjal 
átmasszírozni az arcot. 
Végül egy fésűvel átfésülni 
úgy, hogy az olaj eljusson a 
szakáll tövéig, egészen az 
arcbőrig.

Ha már három-négy 
hónapja növeszted, a bor-
bélyod megfelelő formára 
vágta, de reggelente plusz-

formázásra van szüksé-
ged, akkor ajánljuk neked 
a waxokat. Észreveszed 
majd, hogy a szakállápo-
lási rutinod napi kettőre 
nő (reggel és este). A für-
dőszobában szaporodnak 
a cuccaid, használsz már 
olajat, sampont vagy szap-
pant, és waxot is.

A RENDEZVÉNY BELÉPŐJEGY KÖTELES. 10 ÉVES KOR ALATT DÍJTALAN A BELÉPÉS. A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

SÖRMÍVES SÖR
S T R E E T  F O O D

-KONCERTEK-

A fesztivál díszvendége: 
Fót városaJEGY INFORMÁCIÓK:

NAPIJEGY: 1.500 FT    |     BÉRLET: 4.290 FT
ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  TIXA.HU

WWW.SORFESZTIVALGYULA.HU

élő zene

barátok, hangulat, 
 sörkóstolás

lager, ale, ipa, stout, 
bak, pilseni, porter...

Adunk az ízeknek

finom pálinkák
borok
gyereksziget

élő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zeneélő zene
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június 9.         | SZOMBAT  
Kapunyitás: 11.00 óra | Jegyértékesítés kezdete: 11.00 óra   

június 10.          | VASÁRNAP
Kapunyitás: 11.00 óra | A belépés egész nap ingyenes!

 - A nap zenei házigazdája a Brass On The Road! -  

14.00 |  Apostol
16.00 |  Central European Beer Awards  
  2018 díjátadó 

18.00 |  Lóci játszik
21.00 |  Tankcsapda, Lukács 50
23.00 |  Stereo Swing

11.00 |  Kézműves Játszóház
11.00 |  Sztojka Tibor és cigányzenekara
11.30 |  Kacagó Bábszínház

13.00 |  Nótár Mary
14.00 |  kids táncegyüttes
15.00 |  Synema 
16.00 |  LADIES táncegyüttes

17.00 |  Irigy Hónaljmirigy

június 7.        | CSÜTÖRTÖK
Kapunyitás: 16.00 óra | Jegyértékesítés kezdete: 16.00 óra

június 8.         | PÉNTEK
Kapunyitás: 11.00 óra | Jegyértékesítés kezdete: 14.00 óra

17.00 | Sztojka Tibi 

18.00 |  Ismerős Arcok 
19.45 |  Hivatalos megnyitó

20.30 |  Edda Művek 

 - A nap zenei házigazdája az Acoustic Planet! -

12.00 |  Mediterrán

13.00 |  A sör, ami összeköt
   - Országos szakmai konferencia (ERKEL HOTEL)

15.00 |  Over3 
17.00 |  Maxisun   

20.00 |  Hooligans 
22.30 | Majka&Curtis 
24.00 |  Retro disco   
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„Békéscsaba300”
kiemelt események

A Calandrella Kamarakórus már 10 éve szolgálja a közönséget nemzeti 
ünnepeken, városi és egyházi alkalmakon. A 10 év alatt nemcsak Békés-
csaba, hanem az ország különböző pontjain is koncerteztek. Ennek az idő-
szaknak és repertoárjuknak a felelevenítésére ünnepi hangversenyt ren-
deznek, a korábbi tagokat is meghíva, június 9-én, szombaton 18 órakor 

az Evangélikus Kistemplomban. 

A zene szeretete és a közös koncertélmények éltetik az éneklő kis közösséget, 
amelynek tagjai remélik, hogy továbbra is együtt adhatják át a muzsika szépségét. 
A koncerten a már rendszeresen a Calandrellával együtt muzsikáló békéscsabai vagy 
városunkhoz kötődő művészek is fellépnek: az Alföld Quartet tagjai, Somogyvári Tí-
mea Zita, a Szegedi Nemzeti Színház énekművésze, valamint Rázga Áron zongo-
raművész. Felcsendülnek az elmúlt 10 év dallamai, többek közt Vivaldi, Kodály Zol-
tán, Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Szokolay Sándor, Orbán György, Eric Whitacre, 

Bob Chilcott és Ola Gjeilo művei. Vezényel: Kutyejné Ablonczy Katalin. 

Jegyek előzetesen a Csabagyöngye Kulturális Központban vásárolhatók.

Békéscsaba újratelepíté-
sének 300. és várossá nyilvá-
nításának 100. évfordulójáról 
egész éves programsorozattal 
emlékezik meg a város. Ápri-
lis 28-án az „Ajtók kitárulnak” 
című műsorral zajlott a Békés-
csaba300 jubileumi emlékév 
hivatalos megnyitója a Bé-
késcsabai Jókai Színházban, 
majd május 19-én a Csabai 
Kolbász-Blues-Pálinka piknik 
várta az érdeklődőket a Csa-
bai Rendezvénypajtában. Az 
emlékév további kiemelt ese-
ményei a következők:

2018. július 7–8.
Békéscsaba anno – Idő-
utazás Fesztivál

Két napra a Szent István 
téren megelevenedik a csa-
bai múlt, megidézve eleink 
hagyományait, népművészeti 
kincseit, mesterségeit, a régi 
Csaba hangulatát. Felépül egy 
korabeli csabai ház, híres csa-
baiak bukkannak fel a múltból 
és jelenből, közös dal születik 
és a szabadtéri istentisztele-
tet, ahogy az régen is szokás 
volt, vasárnap tánc követi. A 
Ghymes zenekar koncertjén 

kívül számos meglepetés vár-
ja a látogatókat.

2018. augusztus 20.
Szent István-szobor avatása
Államalapító Szent István 
Ünnepén

Békéscsaba egyik legje-
lentősebb köztéri alkotásáról, 
a háromalakos Szent István 
kompozícióról ezen a napon 
lehull a lepel. Máté István szob-
rász művének avatását az Ud-
varhely Néptáncműhely Apám 
tánca előadása egészíti ki. Az 
augusztus 20-ai program ré-
sze lesz továbbá a Lóci játszik 
együttes és a Piramis zenekar 
koncertje, valamint az elma-
radhatatlan tűzijáték.

2018. szeptember 25–26. 
Középiskolások várostör-
téneti vetélkedője 

A diákpolgármester-vá-
lasztás előtt, szeptember 25-
én a középiskolások is meg-
mutatják, mennyi mindent 
tudnak városunkról. A XXI. 
század eszközeivel (tablet, 
okostelefon stb.) utaznak 
térben és időben, mindezt a 
Szent István téren. 

 „Békéscsaba, a mi váro-
sunk” várostörténeti vetél-
kedő

Másnap, szeptember 26-
án a város főterét közel 200 
általános iskolás fogja bené-
pesíteni, akiknek egy része 
a téren felállított színpadon a 
nagyközönség és a zsűri előtt 
mutatja majd be tudását, míg a 
csapatok többi tagja a belváros 
különböző helyszíneit kutatja 
fel és old meg játékos, ismeret-
bővítő feladatokat. 

2018. október 26–27.
300 év 300 énekes

Egyedülálló koncert zárja 
az emlékévet a felújított evan-
gélikus nagytemplomban. A 
város valamennyi énekkara, 
generációk fognak együtt 
muzsikálni fúvós- és szim-
fonikus zenekari kísérettel. 
A műsorban ősbemutatók, 
klasszikus és kortárs művek 
csendülnek fel, többek közt 
Kodály Zoltán, Antonio Vival-
di, Ola Gjeilo szerzeményei-
ből.

További információk: 
www.bekescsaba.hu 

Bánszky Pálné 90 éves Dr. Vastagh Pál 95 éves Kalász István 95 éves

SZOLGÁLTATÁS

Iroda, lépcsőház takarítását 
vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.

Zár, redőny, szúnyogháló, nap-
ellenző, szalagfüggöny, rolet-
ta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás: 
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550.

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

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

Békéscsabai Labdarúgó SC 
várja jelentkezésedet 6 éves kor-
tól. Bencsik Éva, 30/506-4202.

 INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es, karbantartott 
belterületi telek fúrott kúttal, fa-
fészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefonvezeték az utcában, vil-
lany bekötése folyamatban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás. 
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Eladó tacskók, utánfutó, gáz-
főző, mázsa, Trabant-futómű, 
autóalkatrészek, láncfűrész, 
vastag diófa, bútorok, tükör, 
somfa. 
Tel.: 66/436-086.

Eladó: 2 db képcsöves tele-
vízió, 2 db új napozóágy, 1 db 
női kerékpár. 
Tel.: 30/684-5745.

Eladók Békéscsabán: 
Daewoo 40" és Graetz 60" tv, 
fém vállfás akasztó vagy virág-
tartó, gyermekíróasztal, azonos 
stílusú 7-7 darabos süteményes- 
és kompótoskészlet, új 178 x 228 
cm-es zöld színű, bambusznád 
mintás, erős anyagú asztalterítő, 
új ülőkés táska, barométer.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

szépkorúak

2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete 
(a továbbiakban: GDPR), amely közvetlenül alkalmazandó normaként szabályozza az adat-
védelmi jog legfontosabb jogintézményeit.

A GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjára fi gyelemmel Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalában az adatvédelmi tisztviselői feladatokat 2018. május 25. napjától 
dr. László Jenő Csaba köztisztviselő látja el. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda, telefonszáma: 66/886-620, 
elektronikus levélcíme: laszloj@bekescsaba.hu.

Békéscsaba, 2018. május 24.
Dr. Bacsa Vendel jegyző

k ö z l e M é N y

Nevezési díj NINCS!

A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed 
program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú 
projekt  „soft” szemléletformáló program keretein belül indul.
Bővebb infó és jelentkezés a bit.ly/bcsazenvarosom címen.

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával
valósul meg.

Nevezési díj NINCS!

A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed 
program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú 
projekt  „soft” szemléletformáló program keretein belül indul.
Bővebb infó és jelentkezés a bit.ly/bcsazenvarosom címen.

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásával
valósul meg.

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk
egy kisfilmben!

Előnyben részesülnek az okos- és 
mobileszközzel készült művek

(max. 2 perc, 1 film/fő)!

Az első három helyezett értékes
nyereményben részesül.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 2.

valósul meg.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Békéscsaba
az Én városom

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünkItt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk

az Én városom
Kisfilmes pályázat

indul

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

indul

amatőr és profi kategóriában
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Békéscsaba anno
A Szucsu-ház helyére Városi Üzletház épült

Békéscsaba 1937-ben meg-
vásárolta az Andrássy úti 
egykori Szucsu-házat. 
Az 1938. évi februári köz-
gyűlésen a képviselők 
egy csoportja javasolta 
a lebontott ház helyére 
modern üzlethelyiségek 
építését, és azoknak egy-
öntetű bérért hat évre tör-
ténő kiadását.

Csaba főutcáját az 1800-
as évek elején földszintes 
nádfedeles házak övezték. 
A község központjában 
lévő házban lakott Szucsu 
Mózes görögkeleti vallású 
kereskedő, későbbi megyei 
élelmezési biztos, aki 48-
as főhadnagyként elismert 
személyiségnek számított. 
Szucsu tekintélyes vagyont 
szerzett szerencsés ha-
szonbérletek forgatásából. 
Ő építtette a felső képün-
kön megörökített házat is. 

Az 1938 februári közgyűlés 
magáévá tette azt a felvetést, 
hogy a volt Szucsu-ház helyére 
üzlethelyiségek épüljenek. Egy 
későbbi ülésen Bankó András 
városi főmérnök ismertette a 
műszaki hivatal által meghirde-
tett építési pályázatra érkezett 
ajánlatokat. Az öt pályázó kö-
zül Darida János építőmester 
38 834,64 pengős ajánlatát fo-
gadták el a Szucsu-ház lebon-
tására és a helyén felépítendő 
Városi Üzletházra.

A Jánossy Gyula polgár-
mester vezette közgyűlés 
megszavazta a 40 méteres 
utcai frontra történő építke-
zés elindítását, és támogat-
ta azt a javaslatot is, hogy a 
Szucsu-ház telkén lévő nagy 
kertet nyilvános parkként 
nyissák meg. 

Döntöttek az üzletház első 
bérlőiről is, akik évi 1700 pen-
gőért kapták meg az üzlethe-
lyiségeket. Ők a következők 
voltak: Árvay Rezső, Rotter 

Sándor, Sirica Sámuel, Dobó 
Cecília, Zsíros Pál és Lédig 
Károly. Az építkezés még an-
nak az évnek az őszén befe-
jeződött (alsó kép), de a park 
megnyitásáról nincs adat. 

A Városi Üzletház működé-
se 1945-ig tartott. Az épületbe 
ezután a ruházati áruház köl-
tözött. A helyszíntörténet az 
1977-ben létesült kereskedel-
mi centrum épületével zárult.

Gécs Béla

NYILVÁNOS 
ÉVADZÁRÓ

TÁRSULATI ÜLÉS
a színház előtti téren
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